DR. J U G O V IC S L A J O S :

ADATO K A N Ó G R Á D . G Ö M Ö R I B A Z A L T T E R Ü L E T
ISM ERETÉHEZ
I.
Az ajnácskő-környéki bazaltok és bazalttufák.
(I. sz. vázlatos geológiai térkép.)

Az északmagyarországi, Nógrád és Gömör vármegyék területén
emelkedő bazalthegyek között, vulkánológiai szempontból, a leg
szebb és legjellegzetesebb csoport Ajnácskő község körül található.
Ajnácskő nevet ez a község attól a kicsiny, de szabályos kúp
alakú hegytől nyerte, mely körül, illetve, melynek oldalán a falu
házai települnek. Ezen a hegyen, illetve a csúcsát alkotó bazalt
tufasziklán épült fel az egykori »Ajnácskővára«, melynek falaiból
már csak kevés található, miután gyér maradványait a cseh uralom
alatt lerobbantották.
Az ajnácskői várhegy az alább felsorolt 10 nagyobb bazalt
hegynek a központját képezi, azok körülötte majdnem körkörösen
helyezkednek el. Mindegyik bazalthegy magasabb és nagyobb tö
megű, mint az ajnácskői várhegy. Felépítésükre nézve főleg vulkáni
kúpok, kissé elnyúlt gerincélek, csupán a Pogányvár alkot hatalmas
vulkáni takarót. A közel köralakban elhelyezkedő bazalthegyek,
kb 4—5 km átmérőjű kis medencét alkotnak, mely világviszonylat
ban is elsőrendű tájkép, típusos vulkáni medence és méltán sorolható
hazánk másik nagyobb vulkáni medencéje, a tapolcai medence
mellé.
Az ajnácskői medencében elhelyezkedő bazalthegyeket az I. sz.
vázlatos geológiai térképen mutatom be, és távlati képüket az l.sz.
fénykép tárja elénk, ezek :
1. Ajnácskői-várhegy (335<)-)
2. Matrács-hegy (411-^)
\
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Borkúti-tető (421—422-^-)
Ragács-hegy (537-<J>-)
Zabodakő( 465-c)-)
Hegyeskő (467<I>)
Sasbiikk (441 -0-)
Malomhegy (362-0“)
Tilic-hegy (478-0“)
Pogányvár (585-0“)

Közvetlen az ajnácsköi vulkáni medencéhez sorakozik észak
felé az az 5 bazaltkúp, melyek a Gortva-patak keleti oldalán, a kö
vetkező sorrendben emelkednek :
11.
12.
13.
14.
15.

Szárkő-Suhajkő (485—434-0“)
Cserépkő (408-0-)
Lebedő-tető (397-0“)
Berekvár (364-0“)
Budahegy (415“0“)

Az ajnácsköi vulkáni csoporthoz számítom azt a kis bazalt
tufakúpot is, mely Ajnácskőtől távolabb, északkeletre 4 km-re,
már Détér község határában emelkedik. A nálánál jóval magasabb
-és oligocénkori homok- és homokkőrétegekből felépített Hagymálbérc gerince tövében települ ez a kis tufakúp, a térképen külön neve
nincsen, ezért annak nevével jelölöm :
16. Hagymálbérc-i bazalttufakúp.

Ajnácsköi várhegy.
Az ajnácsköi várhegy az egész gömöri bazaltterületnek egyik
legformásabb, egyben legkisebb bazaltkúpja, valóságos miniatűr
vulkáni kúp. A merész ívelésű, cukorsüvegalakú hegyre csak annak
keleti oldalán, a hozzácsatlakoző keskeny gerincélen lehet feljutni.
A várhegy alsó, nagyobb részét, mondhatnám főtömegét,
üledékes képződmények, oligocénkori homok- és laza homokkő
rétegek építik fel. A hegynek szabályos kúpformája tulajdonképpen
ezekből a képződményekből formálódott ki, de ebből áll az a kelet
felé kinyúló, keskeny homokkőgerinc is, mely a várhegyet, a medencét
kitöltő hasonló üledékes képződményekkel összeköti. Az összekötő
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gerincen, ezekre a képződményekre, mint az a falu szélső házainál
vezető mélyútban megfigyelhető, 3—4 m vastag löszfolt is települ.
A homok- és homokkőrétegek 300—310 m magasságig építik fel
a várhegyet, innen kezdve vertikális falú, hengeralakú sziklatömeg
mered az égfelé, mely már bazalttufából és a benne települő vékony
bazalttelérekből áll. (2. sz. fénykép.) Ez a dugószerűen kiemelkedő
sziklatömeg valóságban nem egyéb, mint az egykori vulkáni krátert
kitöltő és abban megmerevedett kőzetmaradék. A várhegy szer
kezetét az 1— 2. sz. geológiai szelvényen mutatom be.
1.

szelvény

Bazalttufa
bazalttelérekkel

Bazalttufa

Homok, homokos
agyag (oligocén)

Basalttuffe
mit Basaltgang

Basalttuffe

Sand-Ton
( Oligocén)

Alluvium

Az ajnácskői sziklacsúcs kőzete barnaszínű, durvaszemcséjű,
konglomerátos bazalttufa, mely semmiféle rétegességet sem árul el.
Anyagára nézve normális összetételű tufa, mely apró lapilliken
kívül sok földpát, biotit-lemezkéket, gyakran idiomorf augit-kristályokat tartalmaz, de az olivin, akár szemcsék, akár csomók alak
jában hiányzik belőle. Zárványként dió- vagy ökölnagyságú bazalt
darabokat, lávafoszlányokat, sőt az áttört üledékes kőzetek néha
méteres átmérőjű darabjait is tartalmazza.
A megmerevedett, illetve már kialakult tufatömegbe utólag
láva nyomult és abban vékonyabb-vastagabb bazaltteléreket alkot.
Négy nagyobb, átlag 1 m vastag bazalttelért lehet elkülöníteni,
melyek a tufasziklát vertikálisan járják át és annak a csúcsa felé
fokozatosan elvékonyodnak, majd megszűnnek. Ezenkívül sok
kisebb, vékonyabb lávás és lávabreccsás szövetű bazalttelér járja át
a tufatömegét.
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Ezeknek a bazaltteléreknek szürkeszínű, tömöttszövetű, egy
nemű alapanyagában olivin- és augit-beágyazások ülnek. A bazalt
ban sok apró idegen zárvány található, melyeket a láva a kitöréskor,
illetve a tufába való benyomuláskor ragadott magával és olvasz
tott be.
Matrács-hegy.
Az ajnácskői várhegyhez legközelebbi bazalthegy, a déli irány
ban emelkedő Matrács-hegy kistömegű, keskeny bazaltkúpja, helye
sebben gerince. Széles és nagykiterjedésű üledékes alapzata oligocénkori homok és homokkőből áll. Ez az alapzat észak-észak
nyugati irányban, a várhegy felé kiterjed és körülötte erősen erodált
térszínt alkot. A Matrács-hegy bazaltkúpja alatt, annak északi
oldalán terraszszerű, lapos, hullámos üledékes térszín alakult ki,,
melyet a helybeliek »Békástó« néven jelölnek, mivel mélyebb részein
a víz összegyűl és időleges tavat alkot. Ez a terület, világviszonylat
ban is, egyike a legismertebb őslénytani lelőhelyeknek, ugyanis
a Békás-tó környékén talált ősállati csontok sok külföldi geoló
giai és őslénytani gyűjteménynek értékes darabjai. A fauna tanul
mányozásával foglalkozó tudományos értekezéseket az alábbiak
ban sorolom fel.^) A következőkben a matrácsi bazaltkűp ismer1. Kubinyi F. : Ajnácskői ősemlösök. — Magyarhoni Földt. Társ. Műnk.
II. kötet.
2. Szabó J . : Pogányvár-hegy Gömörben mint bazaltkráter. — j Math. és.
Természettud. Közlemények. III. k. 1865., 334— 335.
3. Paul, C. M. : Das Tertiärgebiet nördlich von der Mátra in N ord-U ngarn.
Jahrb. Reichanstalt, 1866. 16, p 519.
4. Kreimer J. S. : Ajnácskő ősemlősei. Magyarhoni Földt. Társ. III., 1867.,
p. 114.
5. Meyer, H. v. : Die fossilien Reste des Genus Tapirus. Paleontographica,
Bd. X Y . 1867., p. 180.
6. Fuchs, Th. : Über neue Vorkommnisse fossiler Säugethiere von Ajnácskő
in Ungarn. Verhandl. d. k. k. geol. Reichanstalt. 1879., p. 49.
7. Sehafarzik F. : Adatok az ajnácskői csontos-árok geológiai ismeretéhez.
Földtani Közlöny. 1899. X X I X . kötet, p 335— 338.
8. Kormos Tivadar : Az ajnácskői pliocén rétegek és faunájuk. A M agy
Kir. Földtani Intézet 1915. évi jelentése.

tetésével kapcsolatban, e fauna előfordulási helyét, annak geoló
giai felépítését, illetve a bazaltvulkánossághoz való viszonyát,
saját vizsgálataim és megfigyelésem alapján ismertetem, a szak-
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irodalom adataira most nem térek ki, mert e terület részletesebb
vizsgálatáról később számolok be.
Az a terület, ahol a csontokat találni, a Matrács-hegy északi
oldalához támaszkodó lapos, hullámos térszín, a Békás-tó és kör
nyéke. Ennek a terrasznak nyugati oldalában két mélyebb v íz 
mosás vágódott be, melyeket a csatolt II. sz. vázlatos térképen római
IésII-el jelöltem meg. E mély vízmosások jó bepillantást engednek
a terület felépítésébe és azokban, a völgy fenekétől fölfelé települő
rétegek, röviden az alábbiakban jellemezhetők. Ezen híres fauna
lelőhelynek (Békás-tó) a medencében elfoglalt helyzetét, valamint az
ajnácskői várhegyhez és a medencét körülvevő bazalthegyekhez való
viszonyát a 2. sz. geológiai szelvényben próbálom érzékíteni.
A medence fenekét felépítő, egyben ezeknek a vízmosásoknak az
alsó rétegeit homok- és homokkőrétegek alkotják, az a típus, melyet
az egész vidéken apokás homokkő néven ismerünk. A vízmosásban
ezekre a rétegekre bazalttufa települ, mely az I. sz. vízmosásban 4— 5
m, míg a II. számúban 15 m. vastagságban látható. Ezek a bazalt
tufarétegek nem tartoznak a Matrács-hegy csúcsrészét alkotó vulkáni
képződményhez, hiszen annak a csúcsán csak bazalt települ, bazalt
tufa nincsen. A Békás-tó alatt, az oligocén-képződményekre települő
bazalttufarétegek abból a kitörésből származnak, melyek az ajnácskői
várhegy helyén mélyülő kráterből szóródtak ki. Megfigyelésem szerint
ebből a kráterből kiszórt hatalmas tömegű vulkáni törmelék -— a mai
várhegy körül — az egész medencében szétszóródott, annak nagyrészét
elborította. A medencében, az egykori oligocén-térszínen kialakult
bazalttufa takarónak ma már csak a maradványait találjuk, azok
ban a tufafoltokban, melyek a Matrács-hegy északi oldalán, tehát a
Békás-tó környékén, továbbá a Hegyeskő, Sasbükk és Malom-hegyek
déli, illetve délkeleti oldalain települnek. A medencében, található
három, különálló bazalttufafolt alább közölt adatai, az egykori
tufatérszín kiterjedésére és tömegére nézve nyújtanak némi fel
világosítást. így a Békás-tó környékén, illetve arról levezető víz
mosásokban a bazalttufarétegek alsó határa 246 m-en van. A Sas
bükk és Hegyeskő bazaltkúpjainak üledékes alapzatán, a délkeleti
oldalon, sokkal nagyobb tufatömegek települnek, melyek alsó határa
300 m-en állapítható meg, míg a legmagasabb pontjuk 386 m-ig
emelkedik. A medencében található harmadik tufafolt a Malom
hegy alapzatának délkeleti oldalán 290—300 m magassági közben
található, a három közül ez a legkisebb tufatömeg. Ezekből az ada
tokból számított magasságkülönbségek, természetesen, nem jelen-
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lenek egyben rétegvastagságot is, mert tekintettel kell lenni arra,
liogy az egykori oligocén-térszín, melyre a törmelék szóródott, egye
netlen, az eróziótól már erősen megdolgozott terület volt. Az min
denesetre megállapítható, hogy az ajnácskői várhegy kráteréből
kiszóródott vulkáni törmelék igen tekintélyes kiterjedésű és nagy
vastagságú tufatömegeket hozott létre, talán az egész környék
legnagyobb tufaszórásai közé tartozott. Az ajnácskői medence ezen
bazalttufafoltjait és a híres fauna előfordulási helyeit a csatolt
II. sz. vázlatos térképen mutatom be.
3.

szelvény

DNy
sw

ÉK
NO

Bazalt

Bazaltomlás

Basalt

Basaltgerölle

Homok— homokkő
(oligocén)
Sand, Sandstein
( Oligocén)

Az ajnácskői medence belsejében, az egykori bazalttufatér
színen — valószínűleg nemcsak a Matrács-hegy körül — nagyobb
tó alakult ki, még a vulkáni működés utolsó, de már kimúló szaka
szában. A fokozatosan gyengülő vulkáni működés ekkor már csak
időnként meg-megismétlődő törmelékszórásban nyilvánult, melynek
anyaga ennek a tónak vizébe hullott, ahol azokra, a kitörési szüne
tekben, édesvízi üledék rétegződött, tehát a törmelékszórás és üledék
képződés váltakozott egymással. Ezeknek az ismétlődő folyamatok
nak az eredménye az, hogy az I. számú ajnácskői csontárokban,
kb 4— 5 m vastagságban feltárt bazalttufára, csak 4—6 cm vastag
tavi üledék, majd erre ismét 5>—6 cm vastag bazalttufaréteg követ
kezik, majd ismét tavi üledék és így tovább. A vízmosásban hat
vékony tufaréteg és ugyanannyi, kb. ugyanilyen vastag, tavi üledék
réteg váltakozik egymással, majd a vulkáni törmelék végleg elmarad
és csupán az az agyagos-homokos rétegösszlet következik, mely a fel
színt alkotja és a faunát tartalmazza, ahol néhány darabot magam is
begyűjtöttem. E vízmosás váltakozó rétegösszletét a 3. sz. fény
kép tárja elénk.
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Az ajnácskői medence valószínűleg melegvízű tavát keresték
fel azok az ősemlősök, melyeknek csontjait itt megtaláljuk. A Békás-tó
környéke, ahol ezek a csontok találhatók kb. 400x350 m kiter
jedésű terület.
Matrács-hegy csúcsát alkotó bazalttömeg hosszúkás, — észak
kelet-délnyugati irányú és a felszínen csak 10— 30 m széles gerincéi,
melynek egyenetlen, gödrökkel tarkított felszíne arra mutat, hogy
a tetején az ősember élt, — mint a szomszédos bazaltcsúcsokon —
vagy talán középkori várépületek lehettek rajta. Kőbányászatból
ezek a gödrök nem származhattak, mert ezen a nehezen hozzáfér
hető hegytetőn bazaltbányászat nem alakulhatott ki.
Matrács-hegy vulkáni csúcsát lávafolyás hozta létre, az csak
bazaltból áll és közvetlenül a 390— 394 m magas oligocén homok
térszínen települ, mint a 3. sz. geológiai szelvényen látható.
Matrács-hegy kőzete szürkeszínű, tömöttszövetű bazalt, mely
nek egynemű alapanyagában kevés olivin- és barnásfeketeszínű
amfibol-beágyazások ülnek. A kőzet vízszintes rétegei nyugodt
településre vallanak. A gerinc felszínén helyenként lávás szerkezetű
bazalt is található.
Borkúti-tetö.
A Matrács-hegy bazaltcsúcsának közelében, attól keletre mint
egy 700— 800 méterre, ugyanazon oligocén-alapzaton települ a Bor
kúti-tető hármastagozatú bazaltgerince, mely északi végén a nálá
nál magasabb és nagyobb tömegű Ragács-hegyhez csatlakozik,
azzal szervesen összefügg. A bazaltgerinc nem egyirányú, hanem térdszerű elhajlással három, de egymással összefüggő részből áll, mint
azt a csatolt I. sz. térképen is láthatjuk, ahol a bazaltgerinc egyes
szakaszait I., II., III. számokkal jelöltem meg.
A hármas bazaltvonulat közül a legszélesebb, egyben legnagyobb
tömegű az I. számú, mely délnyugat-északkeleti irányban kb. 800—
900 m hosszú, 50— 150 m változó szélességű és teljesen síkfelületű,
421— 422 m magas bazalthát.
A II. számú bazaltgerinc közel észak-déli irányú, az előbbinél
sokkal keskenyebb, átlag 700—800 m hosszú.
A III. számú gerincrész iránya megegyezik az I-vel, hossza kb700 m, szélessége a felszínen csak 10—20 m, sőt az északi vége,
Ragács-hegy közelében már 6—7 m-re vékonyodik, tehát valóságosbazaltdyke-é keskenyedik.
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Mindhárom bazaltgerinc egységes összefüggő tömeg, felépítésük
is egyöntetű, vízszintes rétegzésű bazaltból állanak. A hármas bazalt
gerinc, egykori nagyobb kiterjedésű bazalttakarónak maradványa,
melyet az erózió pusztított el, ezt bizonyítja a gerincek azonos
magassága, kőzetük hasonlósága és egyenletes települése is.
A Borkúti-tető bazaltvonulatát létrehozó vulkáni működés
csupán lávafolyásból állott, törmelékszórás azt nem kísérte. A bazalt
közvetlenül az oligocénkori homokra települ, mely a vulkáni kitö
rések idején átlag 390 m magas térszínt alkotott. A hármas bazalt
gerinc felépítését a 2. sz. geológiai szelvényen mutatom be.
A Borkúti-tető kőzete világosszürkeszínű, aprószemű bazalt,
mely állandóan réteges, sőt helyenként vastag pados kifejlődésű.
A vékonyabb és vastagabb bazaltrétegek érdekes módon váltakoz
nak, így a gerincek felső része, kb. 3—4 m vastagságban, többnyire
vastagabb rétegekből áll, emellett helyenként homokzsákszerű,
durván oszlopos kifeljődést árulnak el, a kőzetük gyakran porózus,
.likacsos szövetű. Ezen rész alatt, 3—5 m vastagságban, egészen
vékonyan réteges bazalt települ, melynek rétegei gyakran kiéke
lődnek.
A Borkúti-tető kőzete jóminőségű bazalt, elsőrendű útépítőanyag, bányászata már a múlt század 80-as éveiben megkezdődött.
Tekintettel azonban arra, hogy a bazaltvonulat felerészben az ajnácskői, felerészben az almágyi közbirtokosság tulajdona és a határ
a gerincélen halad át, rendszeres kőbányászat — az áldatlan ver
sengés miatt — sohasem alakulhatott ki. Alkalmi kőbányászat folyt
itt, néha bérletek, máskor házikezelés formájában, a termelés a kőkonjunktúra megszűntével, természetesen, abbamaradt. Ma egy
nagyobb kőbánya és több kisebb kőfejtőgödör mélyed a bazaltgerinc
oldalaiban. A nagyobb és régibb keletű kőbánya az I-ső gerinc déli
oldalában mélyülő, ú. n. »almágyi-bazaltbánya«, melyben csak kocka
tö v e t állítottak elő, míg az egyéb értékes kőanyagot a hányóra
zórták.
Ragács-hegy.
Bagács-hegy vulkáni kúpja az ajnácskői medence legnagyobb
tömegű és legmagasabb bazalthegye. Tulajdonképpen északnyugat
és délkeleti irányban kissé megnyúlt, lapostetejű hegygerinc, melynek
.az északi vége szabályos és 537 m magas vulkáni kúpban csúcsosodik,
mint a 4. sz. geológiai szelvényen látható. Viszont Ragács-hegy déli,
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4. s z. f é n y k é p .
Ragács-begy alsó bazaltrétege a 452 <|>3 pont környékén, az Ebeczky-féle
kőfejtőben.
L i c h t b i l d N r. 4.
Die untere Basaltschicht des Ragacs Berg, in der Umgebung des Punktes
im Steinbruch Ebeczkg.

452,

elkeskenyedő része kicsiny, keskeny bazalttakaró, mely a Borkút itető bazaltgerincéhez csatlakozik és azzal összefügg.
Ragács-hegy felépítésére nézve hasonló a medence többi bazalt
hegyéhez, az alsó, nagyobb tömegű része üledékes eredetű,
míg a felső rész vulkáni működés eredménye, mely azonban vál
tozatosabb, mint a szomszédos bazalthegyeken. A vulkáni működés
lávafolyással kezdődött, az első lávakitörésből épült fel a bazalt
hegy egész déli része, melynek felépítése ezzel be is fejeződött, ez a
rész ugyanis egyszerű bazalttakaró és közvetlenül az oligocénkori
homokra települ (lásd 4. sz. fénykép).
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Változatosabb a Ragács-hegy északi csúcsrészének vulkániz
musa, mert ezt több lávakitörés és törmelékszórás építtette fel.
Az első lávakitörés a csúcs alsó részét hozta létre, ezután törmelék
szórás következett, melyet ismét lávafolyás váltott fel. E változatos
kitörések terjedelmes és magas vulkáni kúpot építettek fel, melynek
szerkezetét a 4. sz. szelvényben próbálom érzékíteni.
4.

szelvény

Süül
Bazalt
Basalt

Lávás bazalt Bazalttufa Bazaltomlás
Basaltlava

Basalttufe Basaltgerölle

Homok,
homokkő
Sand,
Sandstein
( Oligocen)

Ragács csúcsrészének felépítésében a bazalttufa is résztvesz
és a csúcs északkeleti oldalán települ, ahol a perem alatt mintegy
100 m hosszúságban bukkan a felszínre, tehát a tufa kistömegű ;
egyebütt a Ragácson nem találtam. A tufa ezen egyoldalú elhelyez
kedése arra mutat, hogy a rövid ideig tartó és kistömegű törmelékszórás egyirányú, aszimetriás lehetett. A bazalttufa felső rétegei
fokozatosan lávás bazaltba mennek át, amiből arra következtet
hetünk, hogy a törmelékszórás megszakítás nélkül folytatódott a
lávafolyásban. A Ragács-hegy csúcsának a déli, a tufával határos fele,
sőt maga a csúcs is lávás bazaltból áll, melynek tulajdonságait annak
déli oldalán nyitott bányában tanulmányozhatjuk. A bazalt ebben
a bányában teljes egészében szivacsos, sejtes szerkezetű, nagyjában
dió-, ököl-, emberfejnagyságú lávadarabok, kötőanyagnélküli halmaza,
tehát valóságos lávabreccsia. Ez a szívós összeálló lávatömeg a
bánya déli oldán fekete, a másik résu barnaszínű. A barnaszín nem
oxidációs mállás eredménye, ugyanis a kőzet belül fekete. A bánya
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lávabreccsiás kőzetének szerkezetét a 5. sz. fénykép tárja elénk.
Érdekes, hogy ebben a lávatömegben szabályosan csavarodott, vagy
kenyéralakú és változó nagyságú vulkáni bombák ülnek. Jellemző
alakjukon kívül, a tömöttebb porózus, vagy likacsos kőzetszövetük
által különülnek el, tehát — szövetüket tekintve — már átmenetet
alkotnak a tömöttszövetű bazalthoz.
Ragács-hegy főcsúcsának a déli felét teljesen ez a lávás bazalt
építi fel, sőt még a főcsúcs maga is hasonló lávabreccsiából áll, bár
ennek tömegében már tömöttszövetű bazalttelérek is meg
jelennek.
Ragács-hegy lávás bazaltjában kisebb-nagyobb hasadékok és
üregek találhatók, melyek néha több méter átmérőjű és szeszélyesen
elágazó barlangszerű üregekké bővülnek, Mindezek a hasadékok és
üregek azt bizonyítják, hogy a láva gázban dús volt, sőt a lávafolyá
sokat igen heves gáz- és gőzkitörések kísérték, ezek az üregek, hasa
dékok a lávában felhalmozódott gőzök és gázok megmerevedett
helyei. A lávabánya déli végén pl. nagyobb üreg található több
járattal. A főcsúcs aljában pedig kb. 150—180 cm átmérőjű, vertikális,
ma kb. 15 m mély, hengeralakú kürtő mélyed, ez természetesen egy
kor mélyebb lehetett, de idővel betem etődött; a lakosság a vulkán
kráterének tartja, valójában gáz- és gőzkitörési tölcsér. Megerősíti
ezt a feltevést az oldalában, vertikálisan húzódó kb. 20 cm széles
kénsárga réteg is, mely kénes gőzök kicsapódásából keletkezhetett.
Lehetséges, hogy a hasadékok egyrésze az intenzív posztvulkáni
működés eredménye, bár ilyennek a létezését semmiféle ásvány
képződés sem erősíti meg.
Rágács-hegy főcsúcsa nem köralakú, hanem kissé megnyúlt és
a tetején északdéli irányú sziklataréj áll ki, mely teljesen kopasz
és rajta három kisebb csúcs különböztethető meg, közöttük azonban
csak pár méteres magasságkülönbség van. Az 537 m-es főcsúcs még
lávabreccsiás bazaltból áll, de a másik kettő, melyek már az északi
oldalon emelkednek, igen finom, tömöttszövetű, jól réteges bazalt
ból állanak. A sziklás csúcsok közötti gerincrész lépcsőzetesen le
ereszkedő sziklafalai egészen 480 m-ig lehúzódnak. Innen a sziklafal
tövétől kezdve nagytömegű omlás borítja az egész északi oldalt,
melyben méteres átmérőjű bazaltsziklák hevernek egymás tetején.
A főcsúcs körüli meredek lejtőkön köröskörűi több lesuvadt sziklaesúcs emelkedik ki.
Ragács-hegy nagytömegű bazaltját két nagyobb és több kisebb
kőfejtő tárja fel.
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A bazaltcsúcs teteje nem sík, közepén hosszirányban széles
barázda húzódik végig, mely lépcsőzetesen ereszkedik a szikla
fal pereme felé. Ez a barázda nem természetes kialakulású, való
színűleg az ősember, aki ezen a bazaltgerincen állandó lakóhelyet
választott, alakította ki. Az ősember jelenlétét a bazaltgerinc tetején
és az oldalakon található égetett agyagedény-maradványok tömege
is bizonyítja.
Hegyeskő.
Hegyeskő formás bazaltkúpja az ajnácskői várhegytől északi
irányban emelkedik. A medence felől nem árul el jelentékenyebb
kiemelkedést, mert széles alapzata a 380 m magasságot is eléri,
míg a csúcsa mindössze 467 m magas. Ellenben északról, a Gortvapatak 200— 210 méteres völgye felől nézve, igen tekintélyes vulkáni
kúpnak látszik.
Hegyeskő üledékes alapzata — mint már említettem —- a
szomszédos Zabodakő és a Sasbükk bazaltkúpjainak az alapzatával
összefüggő egységet alkot, annak csak mély vízmosások adnak némi
tagozottságot. Az alapzat anyaga homok és apokás homokkő.
Hegyeskőn két, egymástól'elkülönült vulkáni tömeget találni,
ezek :
a) a hegy csúcsrészét alkotják,
b) a hegy északi oldalára támaszkodnak.
A két vulkáni tömeg nemcsak felépítésében és a hegy különböző
részein való településben, hanem a kőzeteik eltérő sajátságaiban is
különböznek egymástól, tehát valószínűleg külön kitörések ered*
ményei. Hegyeskő szerkezetét a 6. sz. szelvény tárja elénk.
a) Hegyeskő csúcsrészén található vulkáni tömegek.
Hegyeskő csúcsát felépítő vulkáni működésben két szakaszt
különböztethetünk meg : törmelékszórást és lávafolyást.
A kitörést törmelékszórás kezdte, ez volt a kitörések súly
pontja, ez szolgáltatta a nagyobb vulkáni tömegeket, hiszen Hegyeskő
csúcsa főleg bazalttufából áll. A bazalttufa 460 m-ig felhúzódik
és mint hatalmas, 40—45 m vastag tufagallér veszi körül a hegynek
467 m magas csúcsát. A bazalttufa vastagon pados szívós, kemény
2*
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kőzet, melynek 1—2 m vastag rétegei a csúcson 155°— l3°-os,
míg a csúcsot körülvevő tufafal északi aljában, tehát 18— 20 m-el
mélyebben, 165°— 21°-os dűlést mutatnak.
i
A törmelékszórás 400—410 m magas homoktérszínre történt,
a mai csúcs helyén mélyülő kráterből.
;
A törmélékszórást követő lávafolyás sokkal kisebb tömegű
volt, a csúcson kevés, mindössze 7 m vastag bazaltréteg található.

6. s z e l v é n y

500 m
400
300

200

100

Basalt

Basalttuff

Sand, Sandstein
( Oligocen)

A kitörő láva, a már kialakult tufarétegeken részben délfelé a Sasbükk
irányában folyt le, ahol az oldalban 410— 415 m-ig ma is megtaláljuk.
A csúcsot alkotó vulkáni képződmények szerkezetét a 6. sz. szel
vényben láthatjuk.
Hegyeskő csúcsán települő vulkáni kőzetek sajátságait röviden
a következőkben foglalhatom össze.
A bazalttufa barnásszínű, durván szemcsés, vastagon réteges,
inkább pados kőzet, melyben a vulkáni eredetű lényeges elegyrésze
ken kívül sok, kisebb-nagyobb idegen zárvány található, melye
ket a vulkáni erő az áttört kőzetrétegekből ragadott magával.
A bazalt szürkeszínű, tömöttszövetű kőzet, melynek egynemű
finom alapanyagában csak ritkán találni egy-egy olivin-szemecskét,
mint beágyazást. Ez a bazalt nem hasonló a szomszédos Sasbükk
és Zabodakő csúcsok bazaltjaihoz, tehát mindegyik külön, önálló
kitörés eredménye.
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h) Hegyeskő északi oldalán települő bazalttufák.
Hegyeskő északi, a Gortva-patak felé néző lejtőjén, 368 m
magasságtól lefelé a hegy lábáig, hatalmas bazalttakaró borul, mely
a csúcs — előbb ismertetett — bazalttufájával nincsen és erede
tileg sem volt összefüggésben, mindkettő külön és önálló kitörés
eredménye. A bazalttufatakaró Hegyeskőnek északi lejtőjén, köze
lebbről annak a völgynek két oldalán települ, mely a Zabodakőés Hegyeskő-hegyek között vágódott be. Ennek a völgynek a Gortvapatak felőli végén, a Gortva-major közelében, kb. 15 m magas
bazalttufaszikla emelkedik ki, melyet a helybeliek vÖrdögkőa-nek
neveznek. A vertikális falú tufaszikla a völgyet keresztező dyke
maradványa és a völgy feletti hegyoldalak tufatömegeiben folyta
tódik.
Ördögkő kőzete durvaszemcsés, tömöttszövetű, breccsás bazalt
tufa, nem réteges. A sziklafal mai alakjában, az egykori hasadéktöltelék kipreparálódott magja, illetve annak lepusztult
maradéka.
Ördögkő tufasziklája körül, a völgy jobb-és baloldalán emelkedő,
hegyoldalakat boritják azok a tekintélyes bazalttufatömegek
melyekről röviden a következők állapíthatók meg.
A völgy jobb-tehát hegyeskői oldalán települnek a nagyobb tufa
tömegek és 368 m-ig felhúzódnak. Jól réteges, barnaszínű, durva
szemcsés bazalttufarétegek ezek, melyek az alsó szintekben, tehát
Ördögkő környékén 195°—20—25° dűlést árulnak el, míg a hegyoldal
felső részén, már inkább annak nyugati oldalán, az erősen vastagodó
rétegeinek dűlése 310°— 10— 20° között változik. Ezek a tufarétegek az
oldalban 368 m-ig találhatók, ott megszűnnek és a felszint ismét
az alapzat homok-homokkőrétegei alkotják majd 410 m-től kezdve
a csúcsig a felső bazalttufarétegek települnek. Megállapítható tehát,
hogy Hegyeskő északi oldalán települő bazalttufarétegek nincsenek
összefüggésben a csúcsot felépítő tufákkal.
Hegyeskő északi oldalán települő bazalttufa anyagára nézve
barnaszínű, durvaszemcsés, réteges kőzet, mely többnyire normális
összetételű. Csupán helyenként árul el különleges összetételt, így a
hegyoldal északi részén, a 313
pont környékén, ahol a tufa alap
anyaga fehérszínű CaCO-, melyből a sötétszínű lapillik, egyéb elegy
részek és idegen zárványok élesen kiemelkednek, miáltal a kőzetnek
érdekes színt és megjelenést adnak.
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Más a kialakulása és sajátsága annak a bazalttufatömegnek,
mely a szemben fekvő hegyoldalon, tehát az Ördögkőtől észak
keletre települ. A völgynek ezt az oldalát a Zabodakő bazaltkúp
jának már ellankuló, üledékes alapzata alkotja, mely alacsonyabb
hegygerinc, mint a szemközti hegyeskői oldal, hiszen a legmagasabb
pontja is csak 291 m magas. Ennek a lapos homok-homokkővonulatnak völgy felőli oldalán települ a bazalttufa, nem alkot egységes
takarót, hanem négy kicsiny, egymástól jól elkülönült tufafolt
található. Három tufafoltról jól megállapítható, hogy krátertölte
lékek maradványai. Az oldalukban ugyanis, kis kőfejtőgödrök mé
lyednek, melyek a szomszédos homokrétegekkel való érintkezésüket
feltárják. Kicsiny, átlag 25— 40 m átmérőjű, tehát kissé megnyúlt,
kocsánszerűen kiemelkedő, tufatömegek ezek. A legnagyobb közülök a
291
csúcson található, átlag 200 m hosszú telérszerü tömeg,
mely e csúcs irányából pontosan Ördögkő felé húzódik és azzal
•összefüggEzeknek a tufafoltoknak a kőzete a másik, hegyeskői oldal
bazalttufájától különbözik, általában szürkeszínű, durvaszemcsés,
breccsiás és nem réteges kőzetek ezek. Elegyrészeik főleg vulkáni
eredetű lapillik, kisebb bombadarabok, feketeszínű amfibol hasadási
prizmái, melyek szürkeszínű vulkáni hamuból álló alapanyagban
ülnek ; helyenként itt is találni olyan tufát, melyben az alapanyag
fehérszínű CaCÖ3. Idegen zárvány ezekben a tufákban általában
kevés van.
Megfigyeléseim szerint ezek a kis tufafoltok és Ördögkő tufa
sziklája, egykori krátertöltelékek amit nemcsak településük, hanem
a kőzetanyaguk is valószínűvé tesz. Település tekintetében a környék
legmélyebben települő tufái ezek, hiszen a körülöttük található
bazalt- és bazalttufavulkánok legalább 300 m-en, sőt ennél maga
sabb térszínen törtek elő, mig ezek 252—291 m magassági közök
ben települnek.
Sasbükk.
Az ajnácskői várhegytől északnyugatra, Hegyeskő szomszéd
ságában, azzal közös üledékes alapon, települ ez a 441 m magas,
hosszúkás bazaltgerinc, melynek nevét a térképek nem jelölik.
A helybeliek Sasbükk, Nagy-hegy, Öreg-hegy néven nevezik. Való
színűleg a Sasbükk a hivatalos neve, mert a hegy nyugati lábánál
telepített majort a térképek is így nevezik.
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Sasbükk bazaltcsúcsa mintegy 500 m hosszú, maximálisan
"200 m széles gerinc, melynek felszíne teljesen sik, szántóföld. Fel
építését a 7. sz. geológiai szelvényen mutatom be.
A bazaltcsúcsot létrehozó vulkáni működés két szakaszból, láva
folyásból és törmelékszórásból állott. A kistömegű törmelékszórás
ból csak vékony bazalttufaréteg keletkezett, mely csak helyenként
ju t a felszínre, többnyire eltakarja a bazaltomlás.

7.

Basalt

szelvény

Basalttuff

Basalluff

Sand, Sandstein
( Oligocen)

A vulkáni működés súlypontját a lávafolyás képezte, hiszen
az egész gerinc főtömegét a bazalt alkotja.
Sasbükk kőzete sötétszürke színű, tömöttszövetű bazalt, melynek
egynemű alapanyagában olivin-és augit-beágyazások ülnek. A gerinc
nyugati és déli oldalait szegélyező meredek sziklafalak bazaltja jól
Téteges. A bazaltgerinc felszínén és a déli végét alkotó sziklafal
mélyebb szintjeiben is, lávás bazalt található, melyben sok amfibol
hasadási prizma ül, mint beágyazás. A lávás bazalt megjelenése arra
mutat, hogy a már kihűlt, megmerevedett bazaltrétegeken keresztül
újabb, kistömegű lávafolyások nyomultak a rétegek közé vagy a
bazalttömeg felszínére és ott hirtelen merevedtek meg. A lávás
szerkezetű bazaltnak ez a megjelenési módja nem egyedülálló je
lenség ezen a hegyen, mert az egész bazaltterület számos bazalt
hegyén, a csúcsokon vagy azok környékén megtalálható az. Ugyanis
a kimerülő vulkánosság utolsó, kevés lávaanyaga buggyant ki és
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hirtelen megmerevedve, sejtes, szivacsos
zett. Ezek a lávás bazaltok többnyire
amfibol-beágyazásokat.
Sasbükk bazaltját nem bányásszák,
szempontjából a legkedvezőbb, hiszen a
MÁV fülek— miskolci vasútvonala.

szerkezetű kőzet keletke
mindenütt tartalmaznak
pedig fekvése a szállítás
hegy tövében vezet el a

Malomhegy.
Az ajnácskői medence nyugati szélén, Sasbükk mellé sorakozik:
ez a lapos, dómalakú bazalthegy, mely a körülötte északnyugaton
emelkedő oligocéngerincek közül alig emelkedik ki. Felépítése hasonló
az előbbi bazalthegyekéhez, vastag, üledékes, oligocénkori homokés homokkőalapzaton települ a vulkáni eredetű csúcs.
Malomhegy csúcsrészét bazalttufa és bazalt építi fel, melyek
együttvéve is csak kistömegűek, mindössze 20—22 m vastag réteget
alkotnak. Az első kitörés, a törmelékszórás 340 m magas homoktér
színre tört ki. Belőle keletkezett kistömegű bazalttufa a csúcs dél
keleti részén települ, a többi oldalon hiányzik, a tufaszórás tehát
egyirányú lehetett. Ez a bazalttufa szürkeszínű, apró. helyenként
egészen finomszemcsés, réteges kőzet.
Malomhegy délkeleti oldalán, 290— 300 m magassági közben
még egy tufaelőfordulás található, mely teljesen elkülönült a csúcs
vulkáni kőzeteitől. A hegyoldalban kis kőfejtő tárja fel ezt a bazalt
tufát, és megfigyelhető, hogy minden oldalról üledékes kőzet, ho
mokkő veszi körül. A jól réteges, durvaszemcsés tufa rétegei ebben a
kis kőfejtőben északi dűlésűek. Ennek a tufafoltnak hovatarto
zását illetőleg gondolhatunk arra, hogy a csúcs tufájának tarto
zéka, tehát lesuvadt tömeg. Lehetséges azonban, hogy a «csúcs
tufájától független és külön kitörés eredménye, hiszen kőzettanilag
is eltér attól. Valószínűbbnek tartom, hogy ez a tufa — keletkezését
illetőleg — egy része annak a nagytömegű törmelékszórásnak, mely
az ajnácskői várhegy kráteréből szóródott ki. A 8. sz. szelvény
ben Malomhegy felépítését mutatom be és ott ezt a felfogást foga
dom el.
Malomhegy bazaltja világosszürke színű, tömöttszövetű kőzet,,
melynek finomszemcséjű alapanyagában sok olivin-beágyazás ta
lálható ; e tekintetben rokon sajátságokat árul el a szomszédos,
Sasbükk- (441 -<£-) csúcs bazaltjával.
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szelvény

1. Bazalt 2. Bazalttufa 3. Bazalttufa
Basalt

Basalttuff

29T

Basalttuff

4. Homok, 5. Alluvium
homokkő
Sand,
Sandstein
(Oligocen)

Pogányvár.
Az ajnácskői vulkáni medence délkeleti oldalát teljes hosszá
ban egységes nagy bazalttömeg, a Pogányvár bazalttakarója foglalja
el, mely nemcsak a medencének, hanem az egész bazaltterületnek,
kiterjedésre és magasságra nézve is egyik legjelentékenyebb bazalt
hegye. Pogányvár 585 m magas bazalttakarója mai nagyságában
csak lepusztult maradványa az egykori, még nagyobb kiterjedésű
takarónak. Ma három, gerincszerűen megnyúlt részből áll, melyek szer
vesen összefüggnek egymással és így is hatalmas bazalttömegeket
képviselnek. Pogányvár bazalttakarójának vizsgálatát még 1939.
évben végeztem, vizsgálataimról a Magy. Kir. Földtani Intézet
1939. évi jelentésében számoltam be.1 Jelenleg csupán az ajnácskői
vulkáni medence többi bazalthegyével való összehasonlítás céljából;
vázolom a felépítését. A pogányvári bazalttakaró széles alapzatának
főtömege olicénkori homok és homokkő, melyekre sokkal vékonyabb
rétegben riolit-tufa, majd erre réteges, nagyszemű, kvarcdús homokkő
települ. Ezek a képződmények képezik a bazalttakaró alapját, mely
nek alsó részét a bazalttufa alkotja, aránylag kis tömegben.
1 Jugovics Lajos : Somoskő—Fülek—Ajnácskő között települő bazalt és
bazalttufa-előfordulások. M. Kir. Földtani Intézet 1939. év jelentése.
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A takaró főtömegét a bazalt adja. Pogányvár bazalttakarójában
kőzettanilag kétféle, egymástól jól elkülöníthető bazalt vesz részt.

Tilic-hegy.
Az ajnácskői vulkáni medence bazalthegyei közé tartozik az
a formás bazaltkúp is, mely a pogányvári bazalttakaró széles alap
zatának északi oldalán emelkedik. E kis bazaltkúp részletes jellem
zését már az 1939. évi jelentésemben közöltem1, most csak rövid
áttekintést adok róla.
Tilic-hegy egyszeri lávakitörésből keletkezett, kőzete teljesen
eltér az ajnácskői medence többi bazalthegyének anyagától, neveze
tesen sötétszürke-feketeszínű, igen tömöttszövetű és állandóan
oszlopos elválású bazalt. A kopasz, sziklás kúpon jól megfigyel
hetők, hogy a bazalt vékonyabb-vastagabb, de maximálisan
40— 50 cm átmérőjű, oszlopos tömegben jelenik meg. Az oszlopok
csomókba, kévékbe tömörültek és változóan, de nagyjában
mindig a hegycsúcs felé hajlanak.

Szárkö- és Suhajkö-hegyek.
Az ajnácskői medence bazalthegyeihez északfelé — közvetlenül
Hegyeskő és Zabodakő szomszédságában —- kettős bazaltkúp, a
Szárkő és ikerkúpja, a Suhajkő csatlakozik. Az észak-déli irányban
megnyúlt kettőskúp, a Gortva-patak mentén, tehát már az ajnácskői
medencén kívül helyezkedik el és a Ragács-hegy után, a vidék leg
magasabb, egyben legnagyobb tömegű kúpalalcú bazalthegye.
A szorosan egymásmelleit emelkedő kúpokat csak keskeny
homok-homokkőnyereg választja el, közülök a déli, a Szárkő kúpja
nagyobb és magasabb, 485 m, míg az északi kisebb, lapos
tetejű csúcs csak 434 m magas.
A kettős bazaltkúpot felépítő vulkáni működésben több sza
kaszt különböztethetünk meg. A kitörést törmelékszórás kezdte, a
belőle lerakodott bazalttufatömegek elhelyezkedéséből arra követ
keztethetünk, hogy az egyenetlenül szóródott szét ezen a terü
leten. A Szárkő nagyobb csúcsának keleti oldalán — 434—456 m
1 Jugovics Lajos : Somoskő— Fülek— Ajnácskő között települő bazalt és
bazalttufa-előfordulások. M. Kir. Földtani Intézet 1939. évi jelentése.

NÓGRAD GÖMÖRI BAZALTTERÜLET

299

magassági közben — pl. a bazalttufa 22 m vastag sziklafalát alkot,
addig ugyanennek a csúcsnak északi és délnyugati oldalain erősen
elvékonyodik, sőt a déli végét alkotó oszlopos sziklafal tövében a tufa
teljesen hiányzik. Ugyancsak kevés és vékony bazalttufaréteget
találni az északi csúcs, a Suhajkő bazaltja alatt, de ennek is csak
a nyugati oldalán jelenik meg a felszínen, a keleti oldalát vastag
bazalttörmelék takarja el.
A törmelékszőrást mindkét csúcson lávakitörések követték,
azok változó mennyiségű lávatömeget hoztak a felszínre, úgyhogy
különböző nagyságú és magasságú bazaltkúpok keletkeztek, mint
azt a 9. sz. szelvényen láthatjuk. A következőkben először az északi
csúcsnak, a Suhajkőnek a felépítését ismertetem.
9

szelvény

Bazalt

Bazalttufa

Bazaltomlás

Basalt

Basalttuff

Basaltgerölle

Homok.
homokkő
SandSandstein
( Oligocen)

Suhajkő lapos vulkáni kúpjának alsó részét vékony bazalttufaTétegek alkotják, melyek közvetlenül az oligocén-térszínre települ
nek. A tufa elég tömöttszövetű, barnaszínű, rosszul réteges kőzet.
A fölötte települő bazalt sötét-kékesszürke színű, tömöttszövetű és
jól réteges kőzet, mely a felszínen könnyen mállik, ennek következ
tében ragyás lesz, majd murvává esik szét. A gyors és nagyfokú
mállásnak tudható be, hogy a csúcsot szegélyező sziklafalak bazaltTétegei erősen elvékonyodnak, valósággal lemezessé válnak, majd
szétesnek. Csak a mélyebb rétegekből kaphatunk friss, egészséges
kőzetpéldányt, melynek finomszemcséjű, tömöttszövetű, egynemű
alapanyagában semmiféle elegyrész sem ismerhető fel. A bazalt
igen jól hasadó kőzet.
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Ennél magasabb és nagyobb terjedelmű a déli, Szárkő bazaltesúcsa, mely tulajdonképpen kb. 500 m hosszú, taréjszerűen ki
emelkedő gerinc, erdő alig takarja, így kopasz sziklái az egész
vidék bazalthegyei közül legjobban előtűnnek, A hosszúkás bazalttaréjon három kis csúcs különül el, az északi a legmagasabb, ez a
föcsúcs, tőle délre 475 m-es kisebb csúcs található, majd a Szárkő
déli végét alkotó 445 m magas sziklafal pereme is csúcsszerű kiemel
kedést mutat. Az egész gerinctaréjnak, a nagyobb északi része
kelet-nyugati irányú, majd délnyugati irányban elhajlik. Szárkő
morfológiájára nézve legjellegzetesebb annak a déli végét alkotó,
mintegy 75 m magas sziklafal, melyből 55 m magas vertikális
falat, orgonasíp módjára egymásmellé sorakozó és átlag 30— 50 cm
átmérőjű, bazaltoszlopok alkotnak. A hosszú oszlopok nagy tömegepompás látványt nyújt, a meredek sziklafal nagyságát fokozza
még az a tekintélyes omlás is, mely az oszlopok aljától lefelé,
legalább 15—20 m mélységig borítja a hegyoldalt. Gortva-patak
völgyében ez a szabadonálló, közel száz méteres kopasz, majd
nem teljesen vertikális sziklafal igen hatásos képet tár elénk.
Szárkő—Suhajkő és Lebedő-tető bazaltkúpjait, a sziklafallal együtt,
egyébként a 6. sz. fénykép tárja elénk.
Szárkő bazaltcsúcsát létrehozó vulkáni működésben valószínű
leg két kitörés különült el, melyek különböző kitörési centrumokból
és eltérő szakaszokban folytak le. így a Szárkő déli, pompás sziklacsoportját csupán lávakitörések hozták létre, törmelékszórás azt
nem kísérte, ellenben a csúcs többi részének felépítésében először
törmelékszórás működött és ezt követték nagytömegű lávafolyások.
Szárkő vulkáni kőzetei a következő sajátságokat árulják el.
A bazalttufa világosbarna színű, rosszul réteges, inkább tömeges
kőzet. A bazalttal határos felső szintje vörösszínű, lávától átitatott,
ami arra enged következtetni, hogy ‘ a törmelékszórás fokozatosan
ment át a lávafolyásba. A tufa anyagi összetétele és sajátságai heves
kitörésekre utalnak. Sok és nagyszemű lapillit, ökölnagyságú, főleg
lávás szövetű bombát tartalmaz ez a tufa, sőt az amfibol hasadási
prizmáit is megtalálni benne.
Szárkő bazaltja általában réteges kőzet, a rétegeinek vastag
sága helyenként erősen növekszik, pados lesz, a mélyebb szin
tekben ez is megszűnik, ott már inkább formátlan tömböket alkot.
A felszínen a kőzet mállás következtében apró, mogyoró- és diónagy
ságú darabokra esik szét, valóságos bazaltmurvát ad. A főcsúcs
környékén a gerincben a lávabreccsás bazalt érdekes módon jelenik
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lehűlése is erős gázfejlődés közben ment végbe. Hasonló kialakuláséi
kőzetet, a nógrád-gömöri bazaltterületen, a Bárna és Pogony között
emelkedő Kiskő bazalt kúpjában találni.
Lebedő-tető porózus-likacsos bazaltját újabban házépítésre
használják és a szükségletnek megfelelően, kicsiben termelik.
Berekvár.
A Lebedő-tető szomszédságában, attól északra emelkedik ez
a 346 m magas, kicsiny kúpalakú hegy, melyet a térképek nem
neveznek meg, de a nép Berekvár néven jelöli.
Ezt a kis kúpalakú hegyet bazalt és bazalttufa építi fel, azok
közvetlenül az oligocénkori homok és laza homokkővön települnek.
A vulkáni működés törmelékszórással kezdődött és meglehetős
vastag bazalttufaréteg alakult ki. A tufa jól réteges' barnaszínű
kőzet, melynek rétegei nyugati és északnyugati irányú, változó
dűlést árulnak el.
A törmelékszórást követő lávafolyás nemcsak áttörte, hanem
részben fel is emelte a már kialakult bazalttufarétegeket, amit
annak változó rétegdűlése is bizonyít. A bazaltban a lávakitörés
alkalmával felragadott tufadaraboknak néha méteres tömbjei talál
hatók. Berekvár bazaltkúpjának kőzete olivindús bazalt, mely a
tufahatár mentén rövid, vertikális oszlopokban jelenik meg, csak a
határtól távolabb vesz fel réteges elválást.
Détéri bazalttufaelőfordulás.
Ajnácskőtől keletre, kb 5—6 km-re, tehát a vulkáni hegyeké
zömétől már meglehetős távol kicsiny bazálttufakúp települ. Körü
lötte minden oldalon csupán oligocénkorú homok, agyag és homok
kőből felépített gerincek emelkednek, így az előfordulása — ebben
az üledékes környezetben, távol a vulkáni centrumoktól — minden
esetre váratlan. Települése azonban azt bizonyítja, hogy a bazalt
vulkánosság a mai kiterjedésénél nagyobb volt és különösen a tör
melékszórás sokkal nagyobb területen működött. Az erózió, a lágyabb.,
szövetű bazalttufákat, a környező üledékes képződményekkel együtt
könnyen elpusztította, anyagukat elhordta, úgy hogy, az egykori
vulkáni terület nagyságára ma már csupán ezekből a fennmaradt
maradványokból következtethetünk.
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Détér község határában, attól kissé délnyugatra, a 338 m magas
Hagymál-bérc üledékes gerincének aljában települ ez a bazalttufakúp.
A patakmeder átlag 208 m-es szintjéből 249 m-re kiemelkedő csonkakúpalakú hegynek külön neve nincsen. A tufakúp szerkezetét és
kőzeteinek sajátságát, annak délnyugati oldalába mélyülő kis kőfejtő
tárja fel. Megállapítható, hogy a csonka kúp felszínét 1— 2 m vastag
ságban humusz és törmelék borítja, amit a szomszédos, magasabb
gerincekről a víz hordott össze. A bazalttufa tömegében két szintet
figyelhetünk meg. A felső, kb. 2 m vastag szintjében a tufa jól
réteges kőzet, mely sok idegen zárványt tartalmaz. A zárványok
nagysága igen változó, ököl-, emberfej nagyságú, néha méteres át
mérőjű tömbök is ülnek benne, melyek anyaga homokkő vagy
összecementált homok. Ezen réteges bazalttufa alatt éles határ
ral különül el az alsó nem réteges, tömeges és kékesszürke színű
tufa, mely tömöttebb szövetű, durvaszemcsés és jóval kemé
nyebb kőzet,' mint a felső tufa. Az alsó tufa anyagára nézve
különbözik a felsőtől, ez főleg apró, mogyoró-, diónagyságú lapillik
tömegéből áll, melyet vulkáni homok cementál össze ; sok amfibol
hasadási prizma és kevés idegen zárvány található benne.
E kis bazaltkúp felszíni formái teljesen elpusztultak, mai alak
jából és településéből azokra következtetni sem lehet, a ma fenn
maradt tufatömeg valószínűleg az egykori kráterkitöltés marad
ványa.
A tufa kiváló építőkőzet, jól faragható, emellett elég kemény
•és porózus, a kis kőfejtőben fejszével fejtik.

Jugovics L. Nógrád—gömöri bazaltterület.

I. sz. t é r k é p .
Ajnácskő-környéki bazaltok és bazalttufák.
Die BastaUe und Basalttuffe aus der Umgebung von Ajnácskő.

Bazaltok és bazalttufák.

A geológiai szelvények irányai.

Basalte und Basalttuffe.

Die Richtungen der geologischen Profile.
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II. sz. t é r k é p .

A 7. ajnácskői vulkáni medence bazalttufa-előfordulásai és ősállati csont
lelőhelye.
Die Basalttuffvorkommen des Ajnácskőer vulkanischen Beckens und der Fundort
der Urtierknochen.
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Bazalttufa

Az ajnácskői csontárkok.

Basalttuffe

Die Ajnácskőer Knochen
graben

Fülek-környéki bazalt- és bazalttufaelőfordulások.
(III. sz. vázlatos geológiai térkép.)

Fülek község, a Béna-patak széles völgyében, a hasonló nevű
•ús romokkal ékesített vulkáni kúp körül helyezkedik el. A közép
korban ez a Béna-patak völgyéből kiemelkedő sziklavár az Ipolyfolyó felső folyása környékéhez, a »Nógrádi-medencé«-hez vezető
utat védte. Ugyancsak védelmezte a »Gömöri-medence«, tehát
a Rima-folyó völgyének környékéhez vezető útvonalat is, melyhez
a Béna-patakba ömlő Csoma-patak mentén vezetett az út.
A Füleki-várhegy környékén az Ipolyba siető Béna-patak
völgye 3—4 km széles, két oldalán lapos hegyek szegélyezik. Ezeknek
a hegyvonulatoknak felső részét vulkáni takaró és kúpok alakjában
bazaltok és bazalttufák építik fel. A következőkben a Füleki-várhegy
körül emelkedő és alább felsorolt bazalt- és bazalttufahegyek fel
építését és vulkánológiai viszonyait ismertetem, melyeket a 3.
számú vázlatos geológiai térkép tüntet fel.

1. Füleki-várhegy (243 A )
2. Vereshegy (253 A )
3. Sárkány-hegy (335 A )
4. Remete-hegyek
(404—453 A )
5. Kerek-hegy (424 A )
6. Keresik-tető (304 A )

Bazalttufa kúpok, melyek a
Béna-patak völgyéből emelked
nek ki.

A Béna-patak keleti oldalán
emelkedő bazaltkúpok.
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7. Fülektől az Ipoly-völgyéig húzódó bazaltvo
nulatnak tagjai :
Hegyes-Domb (339 <)-)
Csirkejátszó-hegy (323 A )
Csurgó-hegy (349 -ej)-)
Bábi-hegy (307 •<)-)
Sáfi-hegy (301 -<J>)
8. Nagy-Kárgics-hegy
(389 A )-

A Béna-patak völgyét nyugatról szegélyező bazalthegyek.

Füleki-várhegy.
A> meredekfalú, 243 m magas sziklakúp, az északra siető Béna
patak és a keleti irányból folyó Csóma-patak összefolyásánál emel
kedik. A Füleki várhegy bazalttufa-kúpját a 7. sz. fénykép tárja
elénk. Teljes egészében vulkáni eredetű, törmelékszórás építette
fel és bazalttufából áll. A kőzete barnaszínű, középszemű, kemény
konglomerat, mely az egész kúpon egyenletes kifejlődésű. A tufa
összetételére nézve megállapítható, hogy főtömegét apró lapillik,
vulkáni homok és augitkristály-töredékek alkotják, ellenben a
legalsó szintekben, a fekürétegek közelében, inkább az áttört, üledé
kes rétegeknek, a homoknak, agyagnak és a homokkőnek ásványos
elegyrészei jutnak túlsúlyra. Zárványként a tufa alsó szintjeiben
a‘z áttört kőzetrétegek nagyobb darabjai is megtalálhatók, de hiá
nyoznak ebből a tufából a nagyobb vulkáni bombák vagy láva
foszlányok.
A tufa az egész várhegyen réteges és rétegessége csak helyen
ként, főleg a mélyebb szintekben szűnik meg, ott tömeges lesz..
A rétegek dülése átlag nyugati és délnyugati, a keresztrétegződés
bennük gyakori. A várhegy tufatömegét északkeleti-délnyugati
irányú törésvonalak járják át.
A várhegy északkeleti részének aljában oligocén-rétegek'kis
foltja települ, mely a tufával közel vertikális falban érintkezik,
azt mintegy gallérszerűen veszi körül. Az érintkezésen az apokás
homokkőrétegek megpörkölődtek és vertikális rétegzettséget árul
nak el. Érdekes, hogy az oligocén-rétegek csupán a várhegy észak
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keleti aljában, tehát kis területen és 20 m magasságig találhatók,
a tufakúpon egyebütt nincsenek kifejlődve.
A Füleki-várhegyet igen heves kitörések hozták létre. Az észak
keleti tövében megmaradt homokkőrétegek települése tanúsítja*
hogy a vulkáni erő az akkori térszín rétegeit vertikális irányban
törte át. Ebből az érintkezési helyzetből arra is következtethetünk*
hogy a füleki tufaszikla tulajdonképpen a kráterkitöltés maradéka, a
vulkán egykori külső formája elpusztult.
11.

szelvény

/

Bazalttufa
Basltíuff

flom ok-hom okkő

Alluvium

Sand-Sandstein
(Oligocen)

A várhegytől délre, kb. 400 m-re, a régi füleki temető területén
emelkedő kis domb kőzete nagyrészt bazalttufa. Felmerül az a kér
dés, hogy ez a két tufatömeg összefüggött-e egykor, vagy mindegyik
külön kitörés eredménye és maradéka. Sajnos, kevés megfigyelés
adódik ennek a kérdésnek az eldöntésére. Valószínűbb, hogy mind
kettő közös kitörésből keletkezett és a kitörési centrum a várhegy
helyén volt, ahonnan előtörő nagytömegű törmelék nagy területet
borított be és hatalmas vulkáni kúpot alk otott; a temetői tufadomb
ennek a tartozéka, csak az erózió bontotta szét őket. A Fülekivárhegy szerkezetét, illetve az oligocén képződményekhez való
viszonyát a 11 sz. szelvény mutatja. A 12. sz. szelvényben a Vár
hegy, a füleki öreg temetődomb és az északra emelkedő Vereshegy
bazalttufkúpjának egymáshoz való viszonyát próbálom érzékíteni.
3*
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Vereshegy.
A Füleki-várhegytől északra, kb. 1 km-re, 253 m magas, dómszerű kúp emelkedik ki a Béna-patak völgyéből. Ez az 50—60 m
abszolút magasságú kúp majdnem teljesen egészében bazalttufából áll,
csupán északkeleti aljában találunk 18—20 m magas, apokás homok
kőből álló kis üledékes tömeget, hasonlóképpen, mint a Fülekivárhegy, ugyancsak északkeleti aljában. Yereshegyen, a rosszabb
feltárási viszonyok miatt, ezen rétegek településének közelebbi
módját nem lehet megállapítani, de mivel ez az oligocénfolt, itt is
csak kis területen és hasonló oldalon és módon jelenik meg, feltehető,
hogy mint a Füleki-várhegyen, hozzátámaszkodik a feltörő bazalttufá
hoz. Yereshegy bazalttufakúpjának akeleti és északkeleti oldalai mere
dek lejtőt alkotnak, míg nyugat és délfelé lankásabb lejtővel ereszked
nek a patak medréig. A vereshegyi tufakúp szerkezetét és a Fülekivárhegy tufakúpjához való viszonyát a 12. sz. szelvényben közlöm.
Vereshegyet felépítő bazalttufa szürke, helyenként barnásszínű,
jó l réteges kőzet, melynek rétegei a kúp nagyobb részén délkeleti
irányban dűlnek, csupán a nyugati-délnyugati oldalon árulnak el
erősen változó, hullámos dűlést.
A bazalttufa anyagát illetőleg erősen különbözik a Füleki-várhegy
tufájától. Ebben a tufában az áttört üledékes kőzetrétegek anyaga
ju t túlsúlyba. A vulkáni erő, a mélyből — valószínűleg ott nagy vas
tagságban települő — glaukonitos homokkő ásványos elegyrészeit:
csillámot, kvarcot, általában a homokos részeket ragadta magával,
néhol olyan tömegben, hogy a tufa helyenként apró, szemcsés homok
kőhöz hasonló. Az áttört homok, homokkőrétegek kisebb-nagyobb
darabjai, homoklencsék, mint zárványok sűrűn találhatók ebben
a tufában. A homokkőzárványok a forró tufában megpörkölődtek és
rajtuk vörösbarnára oxidált kemény kéreg keletkezett. Vulkáni bom
bák, lávafoszlányok darabjai a tufában általában ritkán találhatók.
Helyenként apró lapilliben gazdag foltokat, sőt rétegeket találni,
melyekben a babszem-, mogyorónagyságú lapillik kötőanyaggal
vagy anélkül, olyan nagy tömegben jelennek meg, hogy ezek a réte
gek egész sötétbarna színűek lesznek és a tufa többi részétől élesen
elkülönülnek. A vereshegyi bazalttufára jellemző az olivin teljes
hiánya, ezzel szemben augit-szemcsék gyakorisága.
A bazalttufarétegek helyzetéből, dőléséből az egykori vulkán
morfológiai viszonyokra következtetni nem lehet. Sőt azt is nehéz
eldönteni, hogy a vereshegyi bazaltkúp önálló kitörés eredménye,
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vagy a szomszédos Füleki-várhegy bazalttufájával közös kitörésből
keletkezett. A két nagy bazalttufakúp egymástól kb. 1 km távolság
ban, pontosan észak-déli irányban települ és mindkettő aránylag
meredeken emelkedik ki a Béna-patak átlag 190—200 m magas
völgyéből, sőt még a füleki öreg temető 20 m magas tufadombja is
ebben az irányban települ, mint a 12. sz. geológiai szelvényen lát
ható. Önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy e három, ma különálló
tufafolt valaha összetartozott-e és csak az erózió választotta szét
őket, vagy már eredetileg is külön kitörésből származtak ; ebben az
esetben viszont hol volt a kitörési centrum?
12. s z e l v é n y
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A tufakúpok külső morfológiai viszonyaiból ezekre a kérdésekre
következtetni nem lehet, az erózió elpusztította őket. Csupán a
kőzettani viszonyok kikutatása marad az egyetlen alap, melyből
e kérdésekre némi útbaigazítást nyerhetünk. Összehasonlítva a
tufákat, megállapíthatjuk, hogy a Füleki-várhegy és a régi temető
tufadombjának a tufái kőzettanilag hasonlók, ellenben a vereshegyi
tufa mindkettőtől erősen különbözik. Ebből arra következtethetünk,
hogy a Füleki-várhegy és Yereshegy bazalttufakúpjai külön kitörés
eredményei.
Érdekes az oligocén-foltok szerepe is a két bazaltkúp felépítésé
ben; mindkettő ugyanazon, a kelet-északkeleti oldalon és csak kis terü
leten támaszkodik a tufakúphoz. A feltárási viszonyok a Fülekivárhegyen jobbak, itt megállapítható, hogy az üledékes rétegek
vertikális falban veszik körül a tufa tömegét. A településből követ
kezik, hogy a vulkáni erő itt vertikálisan törte át ezeket az oligocénrétegeket, ebből viszont önként adódik, hogy akkor a Béna-patak
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medre jóval keskenyebb és legalább is 20 m-el magasabb volt a
mainál, alját oligocén-rétegek képezték. A bazalt-vulkánizmus tehát
ezen a magasabb oligocéntérszínen történt. A törmelékszórás nyo
mán kialakult tufavulkánok körül azután az ősi Béna-patak kezdte el
eróziós munkáját, melynek az lett a következménye, hogy a tufa
kúpok ma már kb. 250 méterre emelkednek a keleti oldalon húzódó
oligocéngerincektől, a medence közepe felé.
Sárkány-hegy.
A Füleki-vár hegytől délkeletre, a Csorna- és Béna-patakok
egyesülésénél emelkedik ez a 335 m magas, lapostetejű, kissé meg
nyúlt bazalthegy. A teljesen különálló hegy tetejét kb. 750 m hosszú,
és 50— 70 m széles, lapostetejű bazalttakaró alkotja.
13. s z e l v é n y

1000 m

Bazalt

Homok, homokkő

Basalt

Sand, Sandstein

Sárkány-hegy felépítése a szomszédos bazalthegyekéhez hasonló
nevezetesen a széles és vastag üledékes alapzaton vékony bazalt
réteg települ. Ez az alapzat egykor összefüggött a délre emelkedő
Monossa- és Béna-hegyek, illetve az északfelé szomszédos Remete
hegyek bazalttakaróinak alapzatával is, csak az erózió választotta
szét őket. Sárkány-hegy alapzata homok, kavicsoshomok, agyagos
homok és kavicsrétegekből áll, melyek a vulkáni működés meg-,
indulásakor 315 m magas térszínt alkottak.
Sárkány-hegyen a vulkáni működés csupán lávafolyásból állott,
bazalttufát rajta nem találtam. A kifolyt láva vékony takarót
alkotott, mely a mainál, természetesen, nagyobb kiterjedésű volt.
Sárkány-hegy szerkezetét a 13. sz. szelvényben mutatom be.
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Sárkány-hegy bazaltja sötétszürke színű, vékonyan réteges kő
zet. A sötétszürke alapanyagban főleg augit-beágyazások ülnek.
A bazalt a felszínen erősen mállik, kifakul, világosszürke színű
lesz, a napszúrásos mállás (Sonnenbrenner) is észlelhető rajta. A
bazalttakarő lapos tetején helyenként ökölnagyságú, néha szögletes
kvarckavics található, ami az egykori terrasztörmelék maradványa,
míg a hegyoldalban található apróbb kavics az üledékes alapzat
tartozéka.
Remete-tető.
A térképek tulajdonképpen két lapos, dómszerű csúcsot jelölnek
ezen a néven, melyek Fülek község felett -— annak keleti oldalán —
14. s z e l v é n y
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szorosan egymásmelleit emelkednek. A nyugati kisebb csúcs 404 m,
a hozzá keletre csatlakozó, jóval nagyobb tömegű csúcs 453 m magas.
Mindkét bazaltkúp a Csorna és Béna patakok összefolyása alkotta
szögletben elterülő üledékes gerinceken települ. Ez az üledékes
térszín egykor délfelé a Sárkány-hegy bazaltkúpjának alapzatá
val összefüggött. Csak később, a vulkáni működés megszűntével
vágta magát a Csoma-patak ebbe a térszínbe és különítette el
egymástól a Remete- és Sárkány-hegyek üledékes alapzatát. így
keletkezett a két hegy között, a Csoma-pataknak az a pompás
völgybevágása, mely a Füleki-vár heggyel szemben nyílik a Béna
patak szélesebb völgyébe. Ez a hatalmas völgybevágás, melyhez
még a Remete-hegy oldalaiba bevágódott 15—20 m mély víz
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mosások is járulnak, jó bepillantást engednek mindkét hegy szer
kezetébe és a képződményeit is jól feltárják. Megállapítható, hogy
a Remete-hegy alapzata homok, homokosagyag és laza homokkőből
áll, melyekre helyenként terraszkavics települ. Az alapzat töréses
szerkezete is megfigyelhető, a lecsúszott rétegek keleti— délkeleti—
délnyugati irányú, változó dűlést árulnak el. A 453 m-es csúcs irá
nyában bevágódott vízmosás, nyugati felében még lesuvadt bazalt
tufafolt is települ, melynek nem réteges, szürkeszínű kőzetét repedé
sek és törésvonalak járják át. Remete-hegynek ezen vízmosás men
tén észlelt szerkezetét 15. sz. szelvényen mutatom be.
Remete-tető kettős csúcsát létrehozó vulkáni működésben
több szakaszt különíthetünk el, sőt, mint az alábbiakban látni
fogjuk, a két csúcs felépítése sem egyforma.
I.
Remete-tető nyugati kisebb, 404 m-es csúcsának felépítésében
lávakitörések és törmelékszórások vettek részt, ennek a kúpnak szer15. s z e l v é n y
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kezetét a 14. sz. szelvényben próbálom bemutatni. A kitörést láva
folyás kezdte, nagytömgű láva folyt a felszínre és mint takaró mere
vedett meg, mely különösen a csúcs déli és nyugati oldalain terült szét.
A takaró kőzete jól réteges, pados bazalt, melynek szürke, tömött
szövetű alapanyagában sok olivin-beágyazás ül. A felszínen a kőzet
ragyás lesz, majd tovább bomolva, bazaltmurvát ad. A takaró szélét,
annak déli peremén, 10— 15 m magas, meredek sziklafal szegélyezi és
látható, hogy a takaró vízszintes településű bazaltrétegekből épült
fel. A sziklafal aljában, a lecsúszott bazaltpadok átlag 330 m-ig
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borítják az üledékes alapzatot. A bazalttakarónak felszínén apró,
legfeljebb diónagyságú kvarckavics, helyenként sűrűn található.
A vulkáni működés következő szakasza törmelékszórás volt,
ennek anyagából jól reteges bazalttufa alakult ki, mely barnaszínű,
aprószemcséjű kőzet.
A törmelékszórást ismét Iávafolyás követte és a Remete-hegy
404 m-es kis csúcsát építette fel. A csúcs kőzete sötétszürke színű,
likacsos-porózus szövetű bazalt, mely szabálytalan tömbökben
jelenik meg a csúcs északi oldalán, helyenként 2— 3 m magas
sziklafalakat alkot.
II. Remete-tető nagyobb tömegű, 453 m-es csúcsának felépítése,
mint azt a 15. sz. szelvényen láthatjuk, különbözik az előbbitől. A
vulkáni működés itt törmelékszórásból és lávaíolyásból állott.
A kitörés törmelékszórással indult meg és nagytömegű vulkáni
törmelékanyag jutott a felszínre. A nagyvastagságú bazalttufaréteg
kőzettani sajátságaiban eltér a kisebb csúcs bazalttufájától. Ez
a tufa barnaszínű, rosszul réteges kőzet, melynek tömegében a finomés durvaszemcsés rétegek gyakran váltakoznak. A tufa anyagában a
vulkáni eredetű részek, apró lapillik, vulkáni homok, kisebb-nagyobb
bazaltbombák, lávafoszlányok darabjai uralkodnak, sőt egyes réte
geiben augit- és olivin-kristályok is találhatók. E bazalttufaréteg
összvastagsága helyenként a 20—25 m-t eléri, ami tekintélyes tör
melék szórásra vall.
A törmelékszórást követő lávafolyás még nagyobb tömegű
volt, ebből a lávából épült fel a 435 m-es lapos csúcs.
A bazalt vastagon réteges, pados kőzet, melynek sötétszürke
alapanyagában sok és nagy olivin-beágyazás ül. Ezek néha az 1
cm nagyságot is elérik és a bazaltnak igen érdekes külsőt adnak.
A felszínen ez a bazalt is könnyen mállik, ragyás lesz, majd mur
vává esik szét. A csúcs déli és délkeleti oldalain lávás bazalt is
települ, mely többnyire vörösbarna színű kőzet, ebben is sok és
nagy olivin-beágyazás figyelhető meg.

Kerek-hegy.
A Remete-tető kettős bazaltkúpjához északnyugati, illetve
északi irányban több, szabályos formájú bazaltkúp és kiterjedt
bazalttakaró sorakozik. Ezek együttvéve, a bazaltterület északi
részének, legnagyobb csoportját alkotják. E csoporthoz tartozik a
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Kerek-hegy 424 m magas csúcsa, mellette északi oldalán a KisBucsony 463— 477 m-es ikercsúcsai, majd ettől északra a vidék leg
magasabb, 515 m-es és szép szabályos formájú bazaltkúpja a NagyBucsony. Ez utóbbihoz támaszkodnak északi-északnyugati irányban
a Pál-hegy, Szerena-hegy, Cziczka-hegy és a Dansa-erdő messze elnyúlt
nagy bazalttakarói, melyek felépítését, kőzeteik sajátságát, a Magy.
Kir. Földtani Intézet 1940. évi jelentésében ismertettem.1 Szép,
erdővel borított bazalthegyek ezek, melyek nemcsak vulkánmorfológiailag, hanem tájképileg is igen kedves hegycsoportot alkotnak.
A bazaltvulkánoknak ilyen nagytömegű összetömörülése viszont
arra vall, hogy ezen a területen jelentékeny vulkáni centrum alakult
ki, melyben igen heves és változatos kitöréssorozatok mentek végbe.
Kerek-hegy 424 m-es bazaltcsúcsa nevének megfelelően formás
kis vulkáni kúp és a Remete-tető és Kis-Bucsony bazaltkúpjai között
emelkedik. Felépítése egyszerű, a lávakitörés oligocénkori glau16. s z e l v é n y
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konitos homokkőalapzatra történt, törmelékszórás azt nem kísérte, a
hegy északi lejtőin található bazalttufarétegek a szomszédos Kis-.
Bucsony vulkáni kúpjához tartoznak, annak kráteréből törtek elő.
Kerek-hegy felépítését a 16. sz. szelvényben mutatom be.
Kerek-hegy kőzetének sajátságait, annak északnyugati olda
lában mélyülő, nagyobb kőbánya-üregek a »Bolgáromi-kőbánya«
tárja fel. Megállapítható, hogy Kerek-hegy vulkáni kúpjának az
1 Jugovícs L a jos: Várgede és Korláti közötti bazaltelőfordulások
Gömör vármegyében. M. kir. Földtani Int. 1940. évi jelentése.
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alsó, nagyobb része, átlag 350 m magasságig, tömöttszövetű, réteges
bazaltból áll, mely innen felfelé, a csúcsig, fokozatosan vörösbarna színű, lávás, lávabreccsiás bazaltba megy át. A bazaltkúp
felszínén, annak minden oldalán, csupán lávás szerkezetű bazalt
található.
Kerek-hegy bazaltja világosszürke, tömöttszövetű friss kő
zet, melynek aprószemcsés alapanyagában sok kicsiny olivin, na
gyobb augit-kristály ül, mint beágyazás. Megállapítható, hogy
a beágyazások nagyobb részét az olivin adja. A holokristályos
alapanyagot földpát, augit-kristályok kevesebb és magnetit építik fel.
A »Bolgáromi-bazaltbánya« négy bányaudvarban termelt, melyek
közül a két nagyobb a Kerek-hegy oldalába mélyedt és azt 373 m
magasságig bontotta meg. A két kisebb kőfejtő a Remete-hegy
17. s z e l v é n y
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453 m-es csúcsának alsó bazaltrétegét termelte. A kőbányaüzem
csak kockakőtermelésre dolgozott és a kockakövet kocsin szállították
a füleki állomásra. Az egyéb kőanyagot, a szállítóberendezés és zúzó
hiányában a hányóra szórták. A bányaüzem egyike volt az északi
bazaltterület régibb bányáinak, már évek óta nem termel, bár kő
anyaga elsőrendű és bőséges mennyiségű.
Keresik-tető.
Fülek és Füleksávoly községek között, — inkább az utóbbihoz
közelebb — a Béna-patak völgyét keletről szegélyező üledékes
gerincek tetején, kicsiny tömegű és 304 m magas bazaltkúp, a Keresiktetö települ. Az üledékes alapzat kisebb-nagyobb gerincei és lapos
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kúpjai, átlag 250-^-285 m magas térszínt alkotnak, így a Keresiktető bazaltkúpja alig emelkedik ki ezek közül. A bazalt 290—292 m
magasságban érintkezik az oligccén térszín világos sárgásszürke
homokrétegével.
A szabályos kúpalakú kis bazaltcsúcsot, annak északi oldalán,
kis kőfejtő 3— 4 in magas falban tárja fel. A világosszürke, apró
szemcsés rosszul réteges bazaltnak egyik legjellemzőbb sajátsága,
hogy szürke alapanyagában sok augit-beágyazás ül, melynek néme
lyike a 3 cm hosszúságot is eléri, tehát már valóságos zárványok.
Keresik-tető felépítését a 17. sz. szelvény ábrázolja.
Fülek és Terbeléd közötti bazaltvonulat.
A »Füleki-várhegy« környékén a Béna-patak völgye átlag 3 km
széles és két oldalát 300—400 m között változó lapos hegyvonula
tok szegélyezik. A patak keleti oldalát főleg üledékes, oligocén-képződményekből álló gerinc kíséri, melyeken csak a völgytől bel
jebb települnek a Remete és Keresik hegyek bazaltkúpjai. Ellenben
a patak völgyét nyugatról szegélyező, az előbbinél alacsonyabb és
laposabb hegyvonulat tetején egész hosszában bazalt települ. Ez a
bazaltvonulat tulajdonképpen már Ragyolc község felett kezdődik,
ahonnan észak-déli irányban Fülekig húzódik, majd innen északr
nyugati irányt vesz fel és egészen az Ipoly-folyó völgyéig terjed.
A bazaltvonulatnak ez az utóbbi része 6— 7 km hosszú, míg szélessége
150— 1200 m. között váltakozik. Felszíne lapos, helyenként telje
sen sík és 300— 349 m között ingadozó fennsík. Az egész hegy
vonulat felszínét 20—30 m vas'.agságban bazaltréteg borítja, így
annak vulkáni takaró jellege vitathatatlan. A morfológiai szempont
ból egységes vonulatnak egyes részeit a térkép különböző nevekkel
jelöli, melyek Fülektől kezdve az Ipoly-folyóig terjedő szakaszon a
következők :
1. Hegyes-domb (338—339 •&)
2. Csirkejátszó-hegy (323
3. Csurgó-hegy (342— 349 Á )
4. Bábi-hegy (313—307 A )
5. Sáfi hegy (301 -<)>■).
A hegyvonulat felső részét alkotó bazalttakaró azonban nem
egységes végig, hanem két egyenlőtlen részből áll, a kisebb déli
rész, a Hegyes-domb bazalttakarója, melyet 300 m magas keskeny
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homoknyereg választ el a takaró nagyobb, északi részétől, mely
az Ipoly folyóig már összefüggő egészet alkot.
Az egész bazalttakaró felépítését, hosszában a 18. sz. szelvényen
mutatom be, mint látható, egyszerű felépítésű és a bazaltterület
legtöbb bazalthegyéhez hasonlóan, ez is széles üledékes alapzaton
települ. A bazaltvonulatot létrehozó vulkáni működés csak láva
folyásból állott, törmelékszórás azt nem kísérte, bazalttufát az egész
vonulatban nem találni, igy a bazalt közvetlenül az oligocénkorú
homok-homokkőtérszínre települ.
A bazalttakaró alapzatát oligocénkori homok és laza glaukonitos
homokkő alkotja, melyre helyenként vékony, átlag 20—80 cm változó
vastagságú kavicsréteg rakódott, valószínűleg az ősi Ipoly-folyó
terraszkavicsa. Az egykori oligocénkori térszínre kifolyó láva annak
eredeti morfológiai viszonyait rögzítette le, melyre vonatkozólag
a következőket sikerült megállapítani. Hegyes-domb területén,
tehát Fülek határában, a bazalttakaró alja 310—315 m között
ingadozik, majd innen északfelé fokozatosan alacsonyabb lesz, úgy
hogy az Ipoly-folyó fölötti szakaszon — a Bábi és Sáfi hegyeken —
a bazalt és az üledékes fekü határa már 260—270 méteren van.
Az egykori oligocén-térszín tehát, ezen a 6 km hosszú szakaszon,
35—50 m térszínkülönbséget árul el, ennyivel laposodott az Ipolyfolyó völgyéig.
A bazalt az érintkezésen a fekű felső, homokos, helyenként
agyagos rétegeit megpörkölte, vörös-vörösbarnára festette. Máshol pl.
a Sáfi-hegy északi oldalán, a bazalt vörösbarna színű agyagra települt,
azt megpörkölte és barnásfekete kontaktréteggé metamorfizálta,
mint azt a Lázy-major felé vezető nagy vízmosásban megfigyelhetjük.
A bazalttakaró kialakulására vonatkozólag a következőket
észleltem.
A déli, kisebb részen, a Hegyes-dombon, a bazalttakarót három
kis kőfejtő tárja fel, melyekben sötétebb szürkeszínű réteges bazalt
10— 30 cm vastag rétegei nyugodt, vízszintes településűek. A fel
színen a kőzet mállik, kifakult, laza tömeget ad, míg a kibukkanó
rétegfejek gömbhéjas elválást árulnak el. A bazalton egyébként a
napszúrásos mállás (Sonnenbrenner) is megfigyelhető.
A vonulat északi, nagyobb felében, a Csurgó, Bábi, Sáfi hegyeken
a bazalttakaró egységes, összefüggő tömeg, kőzetük is az előbbihez,
hasonló szürkeszínű, aprósz^mű bazalt, mely sok augit-beágyazást
tartalmaz. A felszínen ez a bazalt is mállik, kifakul és a Sonnenbrenner-re is hajlamos.
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A hosszú bazaltvonulatnak a kőzetét nem igen használják, csak
kevés és kicsiny kőfejtő mélyed a takaró oldalába. Kőbányászat
jelenleg Fülek határában folyik, ahol a Hegyes-domb oldalá
ban három kicsiny kőfejtő mélyed, közöttük az ú. n »Fülekibánya« a legnagyobb. Mindháromban csak kockakő termelés folyik,
a többi jó kőanyag a hányóra kerül, mert a kőfejtőknek szállítóberendezése nincsen. A takaró egyéb részein a kisebb, helyi
szükségleteket fedező kőfejtőkben a bazaltot főleg házépítésre ter
melik. A takaró északi végén, az Ipoly-folyó felé néző oldalán,
néhány régi, még a múlt század 80-as éveiben nyitott kőfejtő marad
ványát találni, melyekben ma már csak időnként, a helyi szükségletnek
megfelelő kőbányászat folyik. E régi kőfejtők közül a legérdekesebb
az, mely a Sáfi-hegyen annak a 301 A pontja alatt, a Lázy-major
felé vezető nagy vízmosás fejében mélyed. Ez a vízmosás igen jő
bepillantást enged Sáfi-hegy felépítésébe és egyben a bazalttakarőnak
igen érdekes részét tárja elénk. A bazalt fekűje elég kemény,
réteges homokkő, az érintkezésen, a hirtelen kihűlt láva átlag 1 m
körüli vastag lávabreccsiát alkot,mely fokozatosan megy át a tömött
szövetű bazaltba. A határon a bazalt pompásan kialakult, szabályos
oszlopos kifejlődést árul el (8. sz. fénykép). A vastag, átlag 50 cm
átmérőjű bazaltoszlopok rövidek és vertikálisan helyezkednek el.
A vízmosás feltárásában, a szorosan egymásmelleit elhelyezkedő
bazaltoszlopok igen szép látványt nyújtanak, amely fokozódik
azáltal, hogy a lefolyó víz az oszlopok felszínét mindig tisztán
tartja.
Az oszlopos bazalt a vízmosásban két szintben jelenik meg, de
felfelé haladva, az oszlopos elválás hirtelen megszűnik, szabálytalan
elválású, majd réteges bazaltba megy át úgy, hogy a bazalttakaró
felső része, nagyobb tömege, az egész környéken csupán réteges
bazaltból áll. Megállapítható, hogy az oszlopos bazalt kifejlődése
csak kis területre terjed, a vízmosást elhagyva, annak a szomszéd
ságában oldalt már megszűnik, ezekben az oldalakban csupán réte
ges bazaltot találni. A pompás oszlopos bazaltcsoport feltárását
tehát a vízmosásnak köszönhetjük, mely a bazalt és a homokkő
érintkezését kb. 10—12 m vastagságban tárja fel. A bazaltoszlopo
kat, sajnos, nemcsak a víz, hanem az ember is pusztítja, a meg
lazult oszlopdarabokat építkezésre hordják el.
Az oszlopok kőzete világosszürke színű, eléggé mállott bazalt,
melynek egyneműen tömött alapanyagában sok kicsiny augit- és
olivin-beágyazás ül.
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Nagy-Kárg ics-hegy.
Az egész bazaltterület legnyugatibb tagja a Nagy-Kárgics 389’ -^
m magas vulkáni kúpja, mely Fülek irányában, attól nyugatra
emelkedik. A Hegyes-domb bazalttakarójával szemben szeles alap
zaton helyezkedik el és felépítése a szomszédos bazalthegyeké
hez hasonló. Üledékes alapzata homok-homokkőből és annak
felszínén települő kavicsrétegekből épült fel. A kavics megje
lenése ezeknek a gerinceknek a tetején jellegzetes. A dió-,
ököl-, emberfej nagyságú kavicsszemek főleg kvarckavicsok, a
rétegvastagságuk a bazaltkúptól nyugatfelé vastagszik. A kavics
azonban nemcsak az üledékes alapzaton és a szomszédos gerince
ken, hanem a bazaltkúp nyugati, lankásabb oldalán is, egészen
19.
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370 m-ig megtalálható. A bazaltkúp keleti meredekebb oldaláról
viszont hiányzik a kavics, a bazalt feküjét ott homok alkotja. A ka
vicsnak és a homokkőnek a települését a bazaltkúptól nyugatra
figyelhetjük meg, ahol a platószerűen kiszélesedett alapzaton kisebb
kavicsgödrök mélyülnek, melyekben a kavicsréteg a közel vízszinte
sen rétegződött homokkőre települ, tehát az alapzat felszínét alkotja.
A bazaltkúp aránylag kistömegű, csak lávakitörés építette azt
fel, törmelékszórás nem volt, tufa a csúcson nem található. Az
egykori vulkáni kúpot az erózió alaposan lepusztította, mai alakja
és tömege alig több, mint az egykori kráter, illetve abból kiemelkedő
csonk. A kúp oldalai — a délnyugati oldal kivételével — 45— 50°-os
meredek lejtőt alkotnak. A bazalt és üledékes alapzat határa általá
ban 335— 340 m-en húzódik.

320

JUGOVICS LAJOS

Nagy-Kárgics vulkáni kúpját igen tömöttszövetű, szürkés
fekete bazalt építi fel, mely mindenütt oszlopos elválást árul el.
Kőzettani sajátságai a somoskői várhegy és Tilic-hegy bazaltjához
hasonló. A bazaltoszlopok elhelyezkedése és vastagsága itt is igén
változó, az oszlopok általában kéveszerű csoportokba tömörülnek és
ezek az oszlopcsoportok gyakran változtatják dűlésirányukat. A kúp
déli részén pl. északnyugatra, a keleti oldalon délkeletre, majd az
északi részen délre dűlő csoportokat különböztethetünk meg.
Nagy-Kargics szürkésfekete bazaltjának tömött alapanyagában
semmiféle elegyrész sem ismerhető fel, zárványt igen ritkán tartal
maz. A bazalt minősége és kialakulása az egész csúcson egyenletes.
Nagy-Kárgics vulkáni kúpjának felépítését a 19. sz. geológiai
szelvényben mutatom be.
A bazaltkúp üledékes alapzata nyugatfelé platószerű, vízmosá
soktól szabdalt gerincekben folytatódik. Az egyik ilyen nyugatra
húzódó homokkőgerinc végén, a bazaltkúptól kb. 1 km-re alacso
nyabb csúcs emelkedik, melyet a térkép »Kis-Kárgics« néven jelöl,
ez azonban homokkőből áll és rétegei délkeleti, 8—10°-os dűlést
árulnak el.

Die Basalte und Basallliiffe aus der Umgebung von Fülek.

Bazaltok és bazalttufák.

Basalte und Basalttuffe
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III.

A Karancs-hegység északi oldalán települő bazaltok.
(IV . sz. vázlatos geológiai térkép.)

A Karancs-hegység hatalmas andezit-, homok- és homokkő
gerincei a nógrádi bazaltterület nyugati oldalán települnek, tömegük
és nagy magasságuk által a környezetből erősen kiemelkednek. A Karancsot létrehozó hatalmas vulkán kitörések nemcsak nagy láva
tömegeket hoztak a felszínre, hanem az egykori térszín, főleg
oligocén- és kisebb tömegben miocén-képződményeit is felemelték és
összetörték. A Karancs 720 m-ig felemelkedő kis hegycsoportja,
biotit-amfiból-andezitből és üledékes képződményekből, főleg agyag
ból, homokból, homokkőből, részben metamorfizált agyagokból
épült fel.
A fiatalabb, legutolsó bazaltvulkánizmus, a Karancs-hegységben alig jutott kifejlődésre, annak főtömegei keletebbre eső terüle
teken törtek elő. A Karancsban csupán kistömegű bazaltelőfordulá
sokat, kisebb kúpokat, dykszerű áttöréseket és lávafolyásokat
találunk, melyeknek tömege az andezittömegekhez képest jelen
téktelen.
Ezek a bazaltelőfordulások részben a Karancs déli oldalán, Salgó
tarján határában találhatók, ilyen a Kővár vagy Baglyasalja meredek
falu bazaltkúpja, nem messze tőle a Pipis-hegy, majd tovább északra
a Kercsek-Havas-tetők bazaltelőfordulásai települnek, mindannyi
vékony bazalttelér.
A Karancs északi oldalán jóval nagyobb bazalttömegek települ
nek, ezek :
1. Háromhatár-hegy (446 <!>).
2. Szilvágy-Laposa (432 -<í>-).
Tovább északra, már a Karancs előterében, Ragyolc község,
határában kezdődik az a keskeny bazaltvonulat, mely innen északi
4
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irányban Fülek község határáig húzódik. A morfológiailag egységes
nek látszó bazaltvonulat ma 5 kisebb, egymástól elkülönült bazaltgerincre tagolódik, ezek fontosabb, névvel jelölt ta gja i:
3. Maza-hegy (355
4. Rátkai-hegy (359 <J>-).
5. Haraszt-hegy (349 A )A
hajlik,
község
számú

vonulat Fülek határában irányát változtatja, északnyugatra
kiszélesedik és egészen az Ipoly-folyó völgyéig, Terbeléd
határáig húzódik. A felsorolt bazaltelőfordulatokat a 4.
geológiai térkép tünteti fel.

Háromhatár-hegy.
. A Karancs-hegység északi részét alkotó Lázoldal (563
homokkőcsúcsának és gerincének mintegy északi folytatása, a
Csákányháza község felett, egymásmellett elterülő Háromhatárhegy és a Szilvágy-Laposa bazalttakarói. A két bazalttakarónak —
a kőzetén kívül — különös jelentőséget kölcsönöz az a tény, hogy
alatta a széntartó miocén-rétegek települnek. A környéken viszont,
ahol a bazalt nem fejlődött ki, a felszínt csup n az oligocénkori
homok- és homokkőrétegek alkotják. Vagyis itt a bazalttakarő
védte meg a szenet tartalmazó miocén-rétegösszletet az eróziótól.
Megállapítható, hogy az átlag 20—30 m vastag bazalttakaró főleg
a miocén-rétegekre települ, csupán a terület nyugati részén érint
kezik az oligocénkori homokkővel. A takarót létrehozó vulkáni
működés csupán lávafolyásból állott, törmelékszórás azt nem
kísérte.
Háromhatár-hegy bazalttakarója nyugatfelé, a szomszédos
Keresztkő-Laposa (392 -<J>-) homokkőgerincébe simul, így takaró
jellege ezen az oldalon morfológiailag nem domborodik ki, ellenben
a keleti oldalán meredekfalú peremet alkot. Az egykori bazalttakarő
délkeleti irányban sokkal nagyobb kiterjedésű volt a mainál, amit
bizonyít az a megfigyelés, hogy a Háromhatár-hegy mellett, attól
délre emelkedő (447 -<£-) homokkőcsúcsnak délkeleti, tehát a bazalt
takaróval ellentétes, meredek oldalán, sűrű bazalttörmelék talál
ható, átlag 400 m magasságig. Ebben a törmelékhalomban nagy
bazaltdarabok, sőt tömbök hevernek, ami arra vall, hogy az egy
kori bazalttakaró ezt a homokkőcsúcsot is körülvette, de az erózió
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elpusztította, abból csak az oldalán található bazalttörmelék maradt
fenn.
Háromhatár-hegy bazalttakaróját létrehozó vulkáni kitörés
kb. 400—410 m magas üledékes térszínen történt. A kifolyt lávából
szürkeszínű, jól réteges bazalt merevedett meg, mely a takaró felső
szintjében vékonyan réteges, majd lefelé vastagszik, míg a fekü
közelében, ahol a szövete likacsos, sőt lávás, már durván oszlopos
lesz. A bazalttakaró keleti, meredek oldalát, több kisebb kőfejtő
tárja fel, melyekben a bazalt állandóan egyenletes kifejlődésű. A ba
zalt a felszínen könnyen mállik, laza, széteső tömeggé alakul.
Háromhatár-hegy, valamint a tőle északra elterülő SzilvágyLaposa bazalttakarója alatti alsó miocénkori barnaszénrétegeket a
Csákányháza—Ragyolci Kőszénbánya R.-t.
termeli ki. A termelés jelenleg a Háromhatár-hegy és SzilvágyLaposa közötti oldalban mélyített lejtaknán történik, de régebben
még két táróbejárat volt üzemben, egyik a Szilvágy-Laposa északi
lejtőjén, már Csákányháza község határában, a 391 -<J>- kis csúcs
keleti aljában az Ibolya-táró, míg a Háromhatár-hegy déli oldalán,
a sátorosl állami andezit-bányához levezető vízmosás fejében
a Grossmann-táró.
A teljesség kedvéért e szénelőfordulás települési viszonyait, a
szénnek sajátságait Vitális prof. munkája nyomán1 a következőkben
foglalhatjuk össze.
Két széntelep van, melyeket l ö m vastag köz választ e l ; az alsó
telep 0-8— 1 m vastag, feküje agyag és a szénréteg also 0-1— 0-3 m
vastag része meddővel kevert, ellenben a többi 0 7 m része tiszta szén.
A felső-széntelep 0-6—Ő-8 m vastag és a benne települő 1—3 cm
vastag agyagcsíkok azt 3— 6 szénpadra osztják.
A szenes telepet tartalmazó alsó-miocénrétegek fölé települt
20— 30 m vastag lávatakaró a szenet kiszárította, annak nedvességtartalma csak 3'5— 6%, minthogy a tiszta szénféleségben a hamutartalom csak 12— 13%, a szén fűtőértéke 6280 kalória. A szén
készletet Vitális a következő adatok alapján számítja : a produktívus
terület 1 km2, a két telep vastagságát 1*4 m-re számítva, 20% ter
melési veszteség és a már kitermelt szén leszámításával, a szén
készletet 6 millió métermázsára becsüli.
A termelés 1928-ban indult meg, 1935-ben 1 millió és 1938-ban
118.266 métermázsa szenet termeltek.
1

V itá lis

István : Magyarország szénelőfordulásai.

Sopron, 1939.
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Szilvágy-Laposa.
Háromhatár-hegy északi szomszédságában és folytatásában
terül el a Szilvágy-Laposa bazalttakarója, melyet az előbbitől kes
keny, 404 m magas üledékes nyereg választ el. Ez a bazalttakaró
északkelet és délnyugati irányban megnyúlt, kb. 1 km hosszú, de
csak 150— 400 m között változó szélességű gerinc, melynek felszíne
414— 432 m között ingadozik. A takaróhoz, annak északnyugati
oldalán elkülönülve, még két kisebb bazaltfolt csatlakozik ; egyik a
takaró és a 391 -cj>- pont között, ezt az erózió választotta el a takaró
főtömegétől, eredetileg egységes tömeget alkottak. A másik bazalt
folt kicsiny, 385 m magas kúp, a takarónak ugyanezen az oldalán,
de ennek a felépítése már eltér a takaróétól, ezt a kúpot ugyanis
bazalt és bazalttufa építi fel, holott a takaró csak bazaltból áll.
Szilvágy-Laposa szerkezetét a 20. sz. geológiai szelvényben
mutatom be.
20. s z e l v é n y

Bazalt

Bazalttufa

Basalt

Basalttuff

Széntartó
miocénrétegek
M iocén-Schich
ten mit Braunkohlenflötz

Szilvágy-Laposa takaróját felépítő bazalt szürkeszínű, tömött
szövetű, kitűnően hasadó, réteges kőzet, mely elsőrendű útépítőanyag. A takaró északnyugati oldalán, a 414 ■<!>- pont közelében,
három kis kőfejtő mélyed és jól réteges, egészséges bazaltot tárnak
fel. A bányafalak felső szintjeiben, de helyenként közbetelepülve is,
a tömöttszövetű kőzetben lávás szerkezetű bazaltfoltok figyelhetők
meg. Nagyobb kőbányászat, dacára a bazalt jó minőségének, szállító
berendezéshiánya miatt nem fejlődhetett ki, pedig helyzete is igen
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kedvező, hiszen a hegy lábánál vezet el a losonci MÁV fővonal.
A kőbányászat mindig időleges volt és csak kockakőtermelésre szorít
kozott, egyéb és zúzásra alkalmas kőanyagot a hányóra szórják.
A bazalttakaró kelet felé elkeskenyedő gerince a 414 <!>- m-es.
pontnál látszólag csúcsban végződik. A hegynek ezen csúcs alatti
keleti oldala elég meredeken ereszkedik le a Béna-patak völgyébe és
azt a völgy talpáig sűrű kavicsréteg borítja. Az apró, babszem-,
ököl-, emberfej nagyságú darabokból álló kavicstakaróban három,
határozottan kialakult terraszt különíthetünk el, melyek a fővölgy
240 m-es talpától számítva, a következő magasságokban települnek:
1. alsó terrasz 286—290 m magasságban,
2. a második terrasz 318— 320 m magasságban,
3. a harmadik terrasz 360 m magasságban.
A legnagyobb és legmélyebb ez utóbbi terrasz, ennek 360 m-es,.
lapos felszínén telepítették a szénbányái siklópálya felső állomását
és az innen nyíló lejtakna körül emelték, az egyéb üzemi épületeket
és berendezéseket.

Rátkai-erdő és a haraszthegyi bazaltvonulat.
Szilvágy-laposa bazalttakarójától kissé távolabb északra, ahol
a Karancs-hegység üledékes gerincei már ellankulnak, Ragyolc
község felett, a Maza-hegy csúcsában keskeny hegyvonulat kez
dődik, mely innen észak felé Fülek határáig, maj d ott északnyugatra
elhajolva egészen az Ipoly-folyó völgyéig folytatódik, tehát kb.
11—12 km hosszúságban húzódik. Ennek az átlag 300—360 m között
változó magasságú hegy vonulatnak a felső szintjét — egész hosszá
ban — bazalt borítja. A bazaltvonulatnak felső, Fülek és az
Ipoly völgye közé eső részét már 1941. évben térképeztem és vizs
gáltam.
A bazaltvonulatnak, a Ragyolc és Fülek közötti része ma már
nem egységes, összefüggő gerinc, mert az erózió annak a felső
szintjét, tehát a bazalttakaró tömegét 5 részre tagolta, melyeket
csak az alapzat keskeny nyergei kapcsolnak össze. A csatolt IV. sz.
vázlatos térképen ezeket az elkülönült bazaltgerinceket római
számokkal jelöltem meg, mert a térképen nincsen mindegyiknek
külön neve. A Ragyolc feletti 355 •<!>- m-es csúcsot az 1 :25,000
térkép Maza-hegynek jelöli, ennek a folytatásában északra, a
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357— 359 -<í>- magassági kótával jelölt szakaszokat Rátkai-erdőnek,
míg a füleki határban emelkedő 349 m-es kettőscsúcsot Haraszí-hegynek nevezi.
A bazaltvonulat egyes szakaszainak felépítését a 21. sz.--.geol.
szelvény mutatja. Vulkánologiai viszonyait és kőzeteinek sajátsá
gait röviden a következőkben foglalhatom össze.
A Maza-hegy formás csúcsán a bazalt ma már csak törmelék
ben található, a csúcs maga homok- és apró kavicsrétegekből áll,
mint azt az egykori cseh lövészárok feltárásaiban megfigyelhetjük.
A csúcson található bazalttörmelék kisebb-nagyobb, de néha
méteres bazaltdarabokból áll, anyaga egységesen sötétszürke
színű, tömöttszövetű, réteges bazalt. A kőzet alapanyagában
augit- és olivin-beágyazást, néha apró olivin-csomókat találni. Mazahegy csúcsán és oldalain található bazalttörmelék azt bizonyítja,
hogy az egykori bazalttakaró ezt is beborította, de később az erózió
lepusztította.
Maza-hegyben kezdődő és oligocénkori homokrétegekből, illetve
apró kavicsokból felépített keskeny hegygerinc a 362 -<J>- pontig
csak üledékes kőzetekből á ll, a felszínén nincsen bazalt. A szálban álló
bazalt tulajdonképpen a 362 -<)- kótával jelölt lapos csúcsban kez
dődik és innen az említett csekély megszakításokkal észak felé, Fülekig
húzódik, ahol irányát változtatva, egészen az Ipoly völgyéig folyta
tódik.
A 362
lapos bazaltcsúcs és a belőle észak felé húzódó lapos
tetejű bazaltgerincet a térképen Il-el jelöltem. Úgy a csúcs, mint
a gerinc kőzetét rendszertelenül mélyített kis kőfejtőgödrök tárják
fel, melyekben nem rendszeres kőfejtés, csak turkálás folyik. Mint
gránáttölcsérek sorakoznak egymásmellett ezek a gödrök és a
belőlük kiszórt meddő törmelék messze beborítja a lejtőket és azt a
látszatot keltik, mintha itt nagy bazaltbányászat folyna.
A 362 <J>- bazaltcsúcsnak érdekessége, hogy déli oldalán bazalt
tufát találni, mely kistömegű ugyan, de egyebütt az egész vonulat
ból a bazalttufa hiányzik. Ez a tufa ú. n. kristálytufa, melynek
világosbarna színű alapanyagában jól kialakult augit- és olivínkristályok ülnek.
E csúcsnak és a hozzácsatlakozó gerincnek kőzete szürkeszínű,
vékonyan réteges bazalt. A bazaltrétegek rendszertelen iránya,
gyakori irányváltozása és kiékelődése valószínűvé teszi, hogy a ki
törés részben hasadék mentén történt. A köfejtőgödrökben feltárt
bazalt erősen mállott és többnyire lávás, a tömöttszövetű bazalt csak
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helyenként és foltokban található. Ez a magyarázata a sok, apró'
kőfejtőgödörnek is; keresik az egészséges, tömöttszövetű bazaltot.
Az egész bazaltgerinc kb. 400 m hosszú és az északi 365 m magas
végén aránylag meredek lejtővel ereszkedik le a keskeny homok
nyereg felé, mely a következő III. számú bazaltvonulattal össze
köti.
A bazaltvonulat harmadik tagja a 357—359 m magas Rátkaierdő, mely a nyereg felett 10— 15 m széles, taréjszerű gerincben
kezdődik és a 3 5 7 pont felé fokozatosan szélesedik, majd síkfelületű
takaróvá alakul. A bazaltvonulat déli taréjszerű része határozottan
h asadékkitöltés eredménye, a sziklás, kopasz oldalakon és egy
kis kőfejtőben, a legyezőszerűen elhelyezkedő bazaltrétegeket
jól megfigyelhetjük. A gerincnek a 359 <!>- pont körüli része viszont
már határozott takaró jellegű, lapos felszínén és az oldalain is a
nyugodt, vízszintes településű bazaltrétegek települnek. A Rátkaierdő bazaltgerincének kőzete szint én szürkeszínű bazalt, mely a fel
színen mállik, kifakul és könnyen széteső kőzetté alakul.
A Rátkai-erdő bazalttakarója északfelé széles, üledékes nyereg
által a IV. sz. és a 346 m magas bazaltgerinchez csatlakozik, mely
nek takaró jellege már határozott. A kőzete szürkeszínű, jól réteges,
gyakran likacsosszövetű kőzet.
A bazaltvonulat következő, utolsó tagja, a 349 m magas Haraszthegy, mely morfológiailag két egyforma és egymáshoz támaszkodó,
legömbölyödött tetejű, de elég meredek oldalú bazaltkúpból áll.
A kettős kúp felső, kb. 30 m vastag rétege bazalt. Á sötét
szürke színű kőzet, melynek alapanyagában sok augit- és valamivel
kevesebb olivin-beágyazás ül, külső sajátságai alapján hasonlít
a medvesi bazalttakarónak ahhoz a bazalttípusához, melyet az
Eresztvényi-bányában termelnek. Haraszt-hegy felszínén a bazalt
gömbhéjas elválást árul el. A bazaltot a hegy nyugati oldalában
mélyített kis kőfejtőben termelik, csupán kockakövet készítenek,
míg a többi kőanyag, megfelelő szállítóeszköz hiányában, a hányóra
kerül.
Összegezve az egész bazaltvonulatra vonatkozó megfigyelése
ket, megállapítható, hogy a Ragyolc községnél kezdődő és Haraszthegyben végződő lapos hegygerinc felszínét teljes hosszában bazalt
alkotja és az többnyire takarószerűen alakult ki, mint a 21. szel
vényben látható. Ezt az egységes bazalttakarót az erózió öt, egy
mástól elkülönült gerincre bontotta. Az egész vulkáni takaró — a
362 -<J>- pont lapos csúcsa kivételével — csupán bazaltból áll. A 362 -<J>-
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csúcs alatt települő kevés bazalttufa kisebb törmelékszórásra mutat.
A kitörési centrumok megállapítására nézve csak kevés adat áll ren
delkezésre.
Az egész vulkáni takaró kőzete szürkeszínű, réteges bazalt,
mely nem egységes, már külső sajátságai alapján is némi kőzettani
különbséget mutat, melyeket majd a részletes optikai és kémiai
vizsgálatok fognak tisztázni. A felszínen a bazalt könnyen mállik,
többnyire kifakul és porózus szövetű, laza tömeget alkot.

IV . Tábla. -

Jugovies L. Nőgrád—gömöri bazaltterület.

Tafel

IV. s z . t é r k é p .
A Karancs-hegység északi oldalán települő bazaltok.
Die an den Nordhängen des Karancs-Gebirge lagernden Basalte.
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Jugovics L. N ógrád—gömöri bazalllerület.

Suhajkö

L i c h t b i l d N r. 1.
Die Ansicht der Basaltberge des vulkanischen Beckens von Ajndcsko, gesehen von Nordwesten.

V. Tábla. — Tafel

1. s z. f é n y k é p .
Az ajnácskői vulkáni medence bazalthegyeinek látképe északnyugati irányból tekintve.

Jugovics L. Nógrád—gömöri bazaltterület.

VI. Tábla.

-

Tafel VI.

2. s z. f é n y k é p . — L i c h t b i l d Nr . 2.
Az »Ajnácskéi várhegy« nyugatró] tekintve. Háttérben jobboldalt a Ragács
bazaltkúpja, rníg baloldalt a 368 m-es lapos bazalttufatakaró.
Der »Ajnácskőer Festungsberg« von Westen gesehen. Im Hintergrund rechts die
Basaltkuppe des Ragács, links die 368 m hohe, flache Basalttuffdecke.3

3. s z. f é n y k é p . — L i c h t b i l d e r . 3.
Az ajnácskői »Békás-tó« terrasszáról levezető I. sz. vízmosásban feltárt
fimonszemcsés bazalttufa és agyagos homokrétegek váltakozása, (a kalapács
nyele mentén). A kalapácsnyél vége alatt települ a durvaszemcsés bazalt
tufa 5 m vastagon feltárt tömege.

Die Wechslung der im von der Terrace des Ajnácskőer »Békás-tó« herunter
führenden Wasserriß aufgedeckten feinkörnigen Basalttuff und Tonsandschich
ten (entlang des Stieles des Hammers). Unter dem Hammersstiel lagert die Maße
des grobkörnigen Basalttuffs.

Jugovics L. Nrígrnd—gömöri bazaltterület.

VII. Tábla. -

Tafel VII.

5.
s z. f é n y k é p . — L i c h t b i l d N r. ő.
Ragács-hegy bazaltlávája a csúcs alatti kőfejtőben.

Die Basalllava des Ragdcsberg im Steinbruch , unterhalb der Kuppe.6

6. sz. f é n y k é p . — L i c h t b i l d Nr . 6.
Szárkő és a közelében emelkedő bazaltkúpok, délről a Zabodakő tetejéről
nézve.

Die in der Umgebung des Szárkő sich erhebenden Basaltkuppen, gesehen von der
Spitze des Zabodakő.

Jugovics L. Nógrácl—gömöri bazaltteriilet.

V i l i . Tábla. - Tafel VIII.

7. sz. f é n y k é p . — L i c h t b i l d Nr . 7.
A »Füleki várhegy« bazalttufakúpja. Háttérben, a templom irányában a
»Haraszt-hegy« bazaltgerince, jobboldalt a Hegyesdomb bazalttakarója.

Die Basaltkuppe des »Füleker Festungsberg«. Im Hintergründe in der Richtung
der Kirche der Basalte,rat des Haraszt-Berg, rechts die Basaltdecke des Hegyes
domb.8

8. s z. f é n y k é p . — L i c h t b i l d Nr . 8.
A Sáfi-hegy bazalttakarójának oszlopos bazaltja, Terbeléd község határában,

az Ipoly felőli oldalban.

Der Säulenbasalt der Basaltdecke des Sáfi Berg, an der Grenze der Gemeinde
Terbeléd, an der nach dem Ipoly Flusses liegenden Seite der Berges

